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3Van tropenhelm tot plakkies

Van tropenhelm tot plakkies

De gedachte aan een tropenhelm voert je terug in de tijd. Je ziet beelden van 

dappere missionarissen die met gevaar voor eigen leven lange reizen maken 

om verre volken te dienen. Plakkies daarentegen zetten je midden in de  

wereld van technologie, snelle communicatie en onverwachte verbindingen. 

Plakkies – een initiatief van studenten van de TU Delft en de organisatie Kids-

Rights – zijn hippe slippers, gemaakt van hergebruikte autobanden, versierd 

met tekeningen van kansarme kinderen uit de sloppen van Durban, Zuid-

Afrika. Tropenhelmen en plakkies zijn eenvoudige kledingstukken met een 

diep verhaal: zendelingen van vandaag hebben een andere rol dan zendelin-

gen van gisteren.

TussenRuimte brengt u ter gelegenheid van de viering van honderd jaar  

Wereldzendingsconferentie Edinburgh 1910 een onderzoek naar de ontwik-

keling van het beeld van de zendeling. Wout van Laar schept het kader met 

een overzichtsartikel. Jet den Hollander vertelt hedendaagse zendingsverha-

len uit het Mission Today-project. Twee bijdragen laten de invloed van mi-

gratiestromen op zending zien. Johan Visser brengt twee Afrikaanse zende-

lingen in België in beeld. Bert de Ruiter ging in gesprek met drie Nederlandse 

moslims over de missionaire aspiraties van de islam. Zendelingen hebben in 

de afgelopen eeuw geworsteld met het kolonialisme, gevangen in een web 

van medeplichtigheid en protest. In dat spanningsveld staan de bijdragen 

van Chris Doude van Troostwijk, Corrie van der Ven en Ans van Keulen. Dana 

Robert, die in juni van dit jaar de Edinburgh-conferentie zal openen, pleit er 

in het interview voor de schuldcomplexen achter ons te laten en vrijmoedig 

in de zending van die ene grote wereldkerk te staan.

Van tropenhelm tot plakkies. Dat is ook: van hoofd naar voeten, van denken 

naar actie. We hopen dat dit nummer van TussenRuimte u iets biedt voor 

beide aspecten van het stukje missionaire werk waarbij u zich betrokken 

weet.

— Wout van Laar en Wilbert van Saane, themaredactie



4 TussenRuimte 2010 | 1

TR

Edinburgh, juni 1910
Bij het eerste ochtendgloren haast een 

leger tje loopjongens zich de trappen op 

naar de Great Assembly Hall van de Kerk 

van Schotland. Boven staat J.H. Oldham, 

die als secretaris van de wereldzendings-

conferentie optreedt, al ongeduldig te 

wachten. Snel worden de stapels notulen 

van de vorige dag uitgedeeld. Men heeft er 

tot diep in de nacht aan gewerkt, en nu 

moeten ze voor het ontbijt bij de delegaties 

in hun pensions en hotels bezorgd worden. 

Een paar uur later klimmen de twaalfhon-

derd afgevaardigden van honderdnegenen-

vijftig westerse zendingsgenootschappen 

diezelfde trappen op, druk pratend over het 

grootse plan dat gisteren werd gelanceerd: 

de evangelisatie van de hele wereld in deze 

gene ratie!

Edinburgh, juni 2010
Dit jaar is er opnieuw een zendingsconfe-

rentie die de trappen naar de Assembly Hall 

op gaat. Maar wat een verschil met honderd 

jaar geleden! Alle continenten zijn verte-

genwoordigd, inclusief Latijns-Amerika, 

dat in 1910 niet uitgenodigd was aangezien 

het beschouwd werd als ‘al christelijk en 

dus geen zendingsveld’. Er zijn basiswer-

kers en missiologen, pinksterkerken en 

Grieks-orthodoxen, protestanten en katho-

lieken, mannen, vrouwen en jongeren: de 

wereldkerk komt samen. Men twittert en 

filmt, er zijn satellietverbindingen met bij-

eenkomsten elders in de wereld, en van 

Samoa tot São Paulo kan men digitaal mee-

praten over het thema ‘Witnessing to Christ 

Today’.

Samenwerken met ‘anderen’
‘Het was niet makkelijk vertegenwoordi-

gers uit de verschillende kerkgenootschap-

pen bij elkaar te krijgen’, rapporteerde Luis 

Macchi, een Disciples of Christ-predikant 

die de groep in Chaco, Argentinië, coördi-

neerde. ‘Voor sommigen hier is oecumene 

‘des duivels’; anderen associëren die met 

‘antikatholiek’. En vergeet niet dat Argenti-

nië voor een deel uit Europese en Noord-

Amerikaanse immigranten bestaat. Vaak is 

er weinig contact met de autoch tone indi-

aanse christenen. Juist daarom heeft de 

Mission Today

Mijn grootouders en ik:
getuigen in beweging

Om na te gaan wat er tussen Edinburgh 1910 en 2010 nu precies 

veranderd is in de missionaire visie en praktijk van christenen aan 

de basis, deden twaalf plaatselijke interkerkelijke testgroepen in 

Argentinië, Kameroen en Nederland mee aan het studieproject 

Mission Today. Dat leverde verrassende ontdekkingen op.

REPORTAGE  l  Jet  den Hol lander
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vraag hoe wij onze roeping hier in Chaco 

vorm geven, veel losgemaakt. Wat ook 

hielp, was de bijbelstudie over de genezing 

van Naäman.’

Projectleider Julio López in Buenos Aires: 

‘Aanvankelijk begrepen we niet wat dit ver-

haal over een generaal en een slavin met 

zending van doen heeft. Totdat we door het 

rollenspel de vele gezichten van ‘goed 

nieuws doorgeven’ ontdekten. De tekst 

werd een venster op onze eigen roeping als 

Gods partners.’

In Gualeguaychu in de provincie Entre Rios 

werkte men nog weinig oecumenisch 

samen. Toch kwam er een groep van vijfen-

twintig protestanten en pentecostalen van 

diverse culturele achtergronden bij elkaar. 

Ze waren, zo meldde pinksterdominee Luis 

Paez, nog niet bereid geweest ook de katho-

lieke kerk erbij te betrekken. ‘Want’, zei hij, 

‘als je de overstap van katholiek naar pen-

tecostaal bewust gemaakt hebt, lijkt het te-

genstrijdig daarna weer met je oude kerk te 

gaan samenwerken.’ Ondertussen vonden 

de wel aanwezige kerken elkaar in een nieu-

we vorm van missionair getuigen: milieu-

acties tegen de vervuilende papierfabriek 

aan de rivier de Uruguay.

Zending, etniciteit en kleur
De immigranten die in vorige eeuwen naar 

Argentinië trokken, waren veelal wit en do-

mineerden al spoedig de eerder gedeci-

meerde indianenstammen. In hedendaags 

Nederland komen veel migranten uit de 

‘global south’ en zijn zij zwart. Tijdens de 

internationale slotbijeenkomst van het Mis-

sion Today-project afgelopen jaar reflec-

teerden Argentijnse, Kameroense en Neder-

landse deelnemers op de rol die huidskleur 

en etnische verschillen speelden en spelen 

in zending.

Grace Cabactulan, katholiek missiemede-

werker in Rotterdam, loopt geregeld aan 

tegen stereotypen bij autochtone kerkgan-

gers. ‘Men associeert christelijk met wit, en 

moslim met migrant. Of men benadrukt 

onze culturele identiteit meer dan onze 

christelijke identiteit. Belangrijk is dat de 

gevestigde kerken ons serieus nemen. Ikzelf 

ben indertijd uit de Filipijnen gevlucht. Mi-

granten kunnen veel bijdragen aan de spiri-

Mission Today-project in drie landen

Twaalf plaatselijke interkerkelijke groepen in 

Argentinië, Kameroen en Nederland bespra-

ken in de afgelopen tijd de vraag: ‘Hoe ver-

staan en praktiseren wij, als lokale groep, 

onze gezamenlijke roeping in Christus?’ 

Elke groep ondernam een ge zamenlijke 

missionaire activiteit. Er werden vergelijkin-

gen gemaakt tussen groepen onderling, en 

deelnemers onderzochten de missionaire 

praktijk van hun (over)groot ouders om-

streeks 1910. Het project werd opgezet 

door de Wereldbond van Hervormde en 

Gereformeerde Kerken (WARC) en de Lu-

therse Wereld Federatie (LWF), in samen-

werking met de Raad van Protestantse Ker-

ken in Kameroen (CEPCA), de Federatie van 

Protes tantse Kerken in Argentinië (FAIE) en 

de Nederlandse Zendingsraad/Raad van 

Kerken in Nederland (NZR/RvK). 

Zie www.warc.ch.
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tuele, sociale en economische ontwikkeling 

van hun nieuwe vaderland. Ik geloof dat 

missionair kerk-zijn in Nederland betekent 

dat je vluchtelingen bijstaat, maar ook dat 

je hun bijdragen erkent en mogelijkheden 

voor samenwerking zoekt, juist ook in de 

kerk.’

‘Migranten lopen’, volgens Grace, ‘vaak op 

tegen de houding van superioriteit van de 

autoch tone kerkganger, hoe goedbedoelend 

men ook is.’ Des te opmerkelijker was het 

dat de Nederlandse groepen – Haarlem, 

 Utrecht en Rotterdam – alle drie zowel  

autochtone als allochtone deelnemers had-

den.

De Haarlemse groep rapporteerde dat men 

voor het eerst op zo’n brede interculturele 

en confessionele basis bij elkaar was geko-

men, als migrant en lang gevestigde, pro-

testant en katholiek, pinkstergelovige en 

evangelicale zendingswerker. ‘En anders 

dan in 1910 wegen voor ons de eigen traditie 

en dogma’s minder zwaar dan de praktijk 

van het er zijn. Je moet durven ontdekken 

hoe de Geest bezig is en daarin meegaan.’ 

Ook in Utrecht is een brede verscheiden-

heid van kerken op zoek naar missionair 

aanwezig zijn. ‘In het missionaire project 

CityMax met de nieuwe flatbewoners op 

Kanaleneiland ontdekken we elkaar, maar 

ook onszelf’, zei ds. Pieter van Winden. ‘En 

die confrontatie met je identiteit houdt ook 

in dat je je grenzen onderzoekt.’

Grenzen overschrijden
Welke grenzen moeten overschreden, en 

welke gerespecteerd worden? Kameroen 

kent vele bevolkingsgroepen en talen, heeft 

onder koloniaal bewind van diverse landen 

gestaan en zag vele zendingsgenootschap-

pen aan het werk. Daar de zendelingen zich 

meestal concentreerden op één bepaalde 

stam, zijn de kerken sterk etnisch bepaald. 

Grace Cabactulan uit Rotterdam (links) in gesprek met Julio López uit Buenos Aires tijdens een  

internationale workshop in Buenos Aires, november 2009.
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Luthers predikant Jonas Maïna vertelde dat 

onderlinge spanningen soms hoog oplopen. 

Nationaal wordt er wel oecumenisch ge-

werkt, maar plaatselijk opereren de deno-

minaties soms geïsoleerd. Misschien juist 

daardoor deden de Mission Today-groepen 

verrassende ontdekkingen.

Allereerst dat men meer overeenkwam dan 

men altijd had gedacht. De groep van luthe-

ranen, baptisten en gereformeerden in Ga-

roua, Noord-Kameroen, besloot de nega-

tieve beeldvorming over elkaar te bestrij-

den door concreet te blijven samenwerken. 

Ook gaat de groep zich bezinnen op res-

pectvol getuigenis ten opzichte van mos-

lims, die hier de meerderheid vormen. In 

Ngaoundéré, in het midden van het land, 

vond kanselruil plaats tussen de zeven deel-

nemende gemeenten; op zichzelf niet 

nieuw, maar deze keer in het teken van het 

plan een gezamenlijke kapel in het zieken-

huis te bouwen. De collectes tijdens de kan-

selruil brachten meteen al een belangrijk 

deel van de benodigde fondsen binnen.

Overigens meldde Maïna ook dat een groot 

deel van het budget van zijn kerk nog 

steeds uit het buitenland komt, waarbij 

 Europese partners grote invloed uitoefenen 

op de wijze waarop de kerk haar prioritei-

ten stelt. López uit Argentinië herkende dit; 

zijn kerk moet moeite doen om zich niet 

door Amerikaanse donoren te laten ringe-

loren.

En onze (over)grootouders?
Voor een goed begrip van de eigen zendings-

geschiedenis gingen de Mission Today-

groepen ook op zoek naar hun voorouders. 

In Rotterdam vertelde evangelist Fred Lach-

man van de volle-evangeliegemeente hoe in 

1874 zijn hindoe-overgrootvader met de 

stroom van contractarbeiders uit India naar 

de Caraïben emigreerde. In Suriname hoor-

de diens zoon, Freds grootvader, de bevrij-

dende boodschap van Jezus Christus. Als 

evangelist vormde hij generaties Surinaam-

se christenen. De Rotterdamse groep con-

cludeerde: ‘Het geloof van één mens kan 

veel teweegbrengen!’

Aan de theologische faculteit van Yaoundé 

in Kameroen kwamen studenten de ge-

schiedenis van Jacob Modi Din tegen, die in 

1912 als een der eersten van zijn Douala-

stam als predikant bevestigd werd. Op zijn 

naam staan ontelbare opofferingen en pres-

taties voor de bloei van de Kameroense 

kerk. Eens, zo gaat het verhaal, werd Modi 

Din bij de koloniale grens door Kameroen 

om zijn paspoort gevraagd. ‘Hier is mijn 

paspoort’, riep hij; hij hield zijn bijbel om-

hoog en werd door de verraste grenswacht 

doorgelaten.1 De Yaoundé-groep analyseer-

de situaties waarbij confessionele en et-

nische grenzen, maar ook vormen van 

 gender-discriminatie struikelblokken wer-

den voor het evangelie, en men besprak hoe 

men als Kameroense christenen creatief 

met deze barrières zou kunnen omgaan.

Toen en nu
Het Mission Today-project beoogde niet 

conclusies te trekken over honderd jaar 

zending en zendelingen, maar leverde wel 

inzichten op in verschillen en overeenkom-

sten tussen 1910 en 2010. Een kleine greep 

uit de conclusies.

Mijn grootouders en ik: getuigen in beweging
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1 Ook in 2010 is het nog niet vanzelf-

sprekend of eenvoudig als kerken en chris-

tenen samen te werken met het oog op 

Gods rijk. Wel prezen de groepen Gods 

naam dat er vandaag dankzij – en soms on-

danks – de westerse zendingsactiviteit van 

toen overal ter wereld kerken zijn. Geen 

kerk hoeft haar hedendaagse uitdagingen 

alleen te lijf te gaan; het lichaam van Chris-

tus is wereldwijd.

2 De bezinning op het eigen missionaire 

functioneren gaf de deelnemers een kick. 

De uitwisselingen genereerden nieuw mis-

sionair en oecumenisch élan.

3 Dit werd versterkt door het internatio-

nale karakter van de studie, wat expressie 

gaf aan de mondiale-lokale dynamiek van 

missionair kerk-zijn. Opvallend vaak bleek 

dat het christelijk geloof zich via migratie-

bewegingen van gewone mensen verspreid 

had, buiten zendingskanalen om.

4 De studie leidde allerwegen tot vragen 

over identiteit, kleur, stereotypen van de 

‘ander’, respectvolle omgang met moslims, 

grenzen die overschreden of juist gerespec-

teerd moeten worden, ongelijke machtsver-

houdingen, de rol van het geld, internatio-

nale structuren en de samenhang van dat 

alles.

5 Of men het nu zending noemde of niet, 

ook in 1910 gaven christenen in het Zuiden 

vorm aan hun roeping, thuis en ver weg. 

Dat erkennen en documenteren is belang-

rijk. Allereerst om die eerste generaties 

‘niet-westerse’ zendelingen recht te doen, 

maar ook opdat we ons door alle missio-

naire voorouders, zowel in Zuid als in 

Noord, laten inspireren en bekritiseren. En 

ten slotte om de gangbare opvatting te ont-

krachten dat zending vroeger een westerse 

aangelegenheid was: de westerse zendeling 

heeft er – waarvan hij zich trouwens vaak 

goed bewust was – nooit alleen voor ge-

staan.

6 De rol van de westerse zendeling zoals 

die in 1910 werd verstaan, is uitgespeeld. 

Missionair kerk-zijn is het voorrecht en de 

verantwoordelijkheid geworden van elke 

christen op de plek waar zij/hij is. Allen zijn 

geroepen grenzen te overschrijden. Sommi-

gen doen dat ook nu nog in geografische 

zin, als partner die een kerk ‘de ogen van de 

vreemdeling’ aanbiedt, hetgeen van wezen-

lijk belang is voor ieder lid van het lichaam 

van Christus.

7 Altijd weer zet de Geest mensen in be-

weging. De Geest waait waarheen hij wil, 

toen en nu.

Noot
1  Deze anekdote staat beschreven in: Jean-

Paul Messina en Jaap van Slageren, Histoire du 

christianisme au Cameroun. Des origines à nos 

jours, Parijs: Karthala/Yaoundé: CLÉ, 2005, 79.

— Jet den Hollander was zendingswerker in 

 Jamaica en is nu secretaris Zending voor de 

World Al liance of Reformed Churches.
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Het woord ‘zendeling’ heeft in de volks-

mond bepaald geen positieve klank. Vol-

gens Van Dale is een zendeling ‘een protes-

tantse geestelijke die naar andere landen 

trekt met het doel de bewoners tot zijn ge-

loof te bekeren’. Een ‘missionaris’ heet in 

dat woordenboek ‘een katholieke geloofs-

verkondiger onder de heidenen’.

Voor de buitenwacht staat ook de zendings-

werker van vandaag vaak model voor de 

fundamentalistische Europeaan die zijn 

niet-westerse medemens de eigen waarheid 

door de strot wil duwen. De missionaris wil 

zieltjes winnen en kent geen respect.

Dit jaar wordt wereldwijd herdacht dat 

honderd jaar geleden in Edinburgh de eer-

ste wereldzendingsconferentie werd gehou-

den. Een goed moment om serieus te kijken 

naar de figuur van de ‘zendeling’. Wat was 

zijn of haar betekenis in 1910? Hoe ontwik-

kelde zijn rol zich in de afgelopen eeuw? Is 

zijn tijd voorbij of is er in de eenentwintig-

ste eeuw een positieve rol voor de ‘zende-

ling’ weggelegd?

Eerste wereldzendingsconferentie
Edinburgh 1910 wordt algemeen gezien als 

een cruciaal moment in de geschiedenis 

van de christenheid. Interessant is dat 

zowel ‘oecumenici’ als ‘evangelicals’ zich-

zelf beschouwen als erfgenamen van Edin-

burgh 1910. Tien dagen lang waren twaalf-

honderd vertegenwoordigers van honderd-

zestig zendingsorganisaties bijeen om een 

gezamenlijke strategie voor de zending uit 

te stippelen. Nooit eerder hadden protes-

tantse kerken hun verschillen zo nadrukke-

lijk opzijgezet. De conferentie vormde het 

hoogtepunt van de moderne zendingsbewe-

ging. Tegelijkertijd was zij het geboorte-

uur van de oecumenische beweging die zou 

uitlopen op de Wereldraad van Kerken. 

Toch bracht Edinburgh maar een beperkt 

deel van het christendom samen. Het was 

een bijeenkomst van blanke zendelingen en 

secretarissen van protestantse zendings-

genootschappen. Niet minder dan duizend 

deelnemers kwamen uit Groot-Brittannië 

en Noord-Amerika, honderdzeventig uit 

continentaal Europa, van wie veertien uit 

Nederland. Uit de niet-westerse wereld 

waren er maar achttien: Aziaten en een 

Turk. Er waren geen rooms-katholieken en 

geen oosters-orthodoxen. Ook de snelgroei-

De veranderende rol van de
‘zendeling’ tussen 1910 en 2010

Ook de zendingswerker van vandaag staat nog vaak te boek als 

de fundamentalistische Europeaan die zieltjes wil winnen. We-

reldwijd wordt dit jaar herdacht dat een eeuw geleden in Edin-

burgh de eerste wereldzendingsconferentie werd gehouden. Tijd 

om serieus te kijken naar de figuur van de ‘zendeling’.

ONDERZOEK  l  Wout van Laar
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ende pentecostale familie bleef buiten 

beeld. Latijns-Amerika schitterde door af-

wezigheid. Er was niet één zwarte Afrikaan 

onder de gedelegeerden. En niemand 

schijnt dat vreemd te hebben gevonden.

Het waren de hoogtijdagen van de koloniale 

machten. Het christendom zag men als de 

‘religie van de westerse beschaving’. Binnen 

één generatie zou men ‘het evangelie bren-

gen aan de hele niet-christelijke wereld’.

Koloniaal raamwerk
Dankzij de historische afstand zien wij nu 

scherp hoezeer de moderne zendingsbe-

weging een product is van een afgesloten 

tijdperk. Vierhonderd jaar bewoog zending 

zich binnen het brede raamwerk van de 

 Europese expansie. Kolonialisme en zen-

ding waren nauw verstrengeld. Onvermij-

delijk namen de actoren van de zending 

deel aan het systeem. Zij ontvingen mede-

werking en dekking van de koloniale mach-

ten. Zij kregen land om zendingsposten te 

bouwen. Handelsverdragen boden ingang 

in gesloten gebieden.

De zendeling was iemand die vanuit de 

westerse christenheid grenzen overschreed 

met een missie: kerken stichten onder niet-

christelijke volken. De meeste zendelingen 

vertrokken naar de zendingsvelden van 

Azië, aangetrokken door de miljoenen ‘on-

bereikten’ van India en China. Aan het 

begin van de twintigste eeuw leverden de 

Fransen en de Britten de grootste zendings-
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bijdrage. De opbouw van de inheemse kerk 

ging vergezeld van allerlei vormen van ont-

wikkelingswerk in onderwijs, medische 

zorg, opvang van wezen en landbouwwerk. 

Een voorbeeld van inzet voor mensenrech-

ten is het opkomen voor de verdrukte Ar-

menen onder de Ottomaanse Turken.

Het zou niet eerlijk zijn Edinburgh 1910 

vanuit de huidige inzichten vooral negatief 

te beoordelen. Tegen de achtergrond van 

het aperte racisme in de toenmalige wester-

se wereld komen zendelingen niet zelden 

naar voren als verlichte mensen. Niet altijd 

leunde de zending op de koloniale macht, 

zoals wel bleek in Nederlands-Indië, waar 

de zending te maken had met ernstige res-

tricties van de overheid. Niet zelden ston-

den zendelingen vooraan in de strijd tegen 

uitbuiting en voor de mensenrechten. Vaak 

identificeerden zij zich met de inheemse 

bevolking, en leerden zij hun taal en ge-

woonten. De conferentieverslagen geven 

soms verrassend blijk van een pro fetische 

visie van een wereldwijde christelijke een-

heid die uitgaat van gelijkwaardigheid van 

mensen. Indrukwekkend is de gedeelde 

passie om te getuigen van de reddende 

naam van Jezus. De deelnemers hebben 

iets voorvoeld van een christendom dat 

alle volken zou omvatten en ruimte zou 

geven aan de rijke verscheidenheid van 

culturen.

Het gezicht van het christendom zou on-

herkenbaar veranderen en de stoutste dro-

men van Edinburgh 1910 overtreffen. Maar 

dat zou niet allereerst gebeuren door de ka-

nalen en beddingen die in Edinburgh zijn 

gegraven. ‘Het meest effectieve instrument 

van de gedaanteverandering zouden niet de 

westerse zendingsorganisaties of instituties 

van welke soort ook zijn, maar veeleer een 

vreemdsoortig en soms onorthodox meng-

sel van inheemse voorgangers, profeten, 

catechisten en evangelisten, mannen en 

vrouwen die weinig of geen toegang had-

den tot de zendingshoofdkwartieren en de 

rijkdom van dollars en ponden die de zen-

dingsmachinerie draaiende hielden. In 

plaats daarvan hadden zij eenvoudig hun 

vertrouwen gesteld in de transformerende 

kracht van de heilige Geest’ (Brian Stanley, 

17).

Impact van twee wereldoorlogen
De Eerste Wereldoorlog maakte een einde 

aan het militante optimisme van Edin-

burgh 1910. De conferentie markeerde niet 

alleen het hoogtepunt van de koloniale zen-

ding, zij was tegelijkertijd haar afsluiting 

en het begin van een nieuw tijdperk. Heel 

kort na de conferentie zouden tien miljoen 

Europese jonge mannen sneuvelen in de 

loopgraven van Verdun en op andere slag-

velden. Hun wachtte geen mobilisatie in de 

wereldzending, maar een gruwelijke broe-

derstrijd tussen christelijke landen die het 

hart van Europa zou verwoesten. De Noord-

Amerikanen namen de eerste positie van de 

Britten over als voornaamste leverancier 

van zendelingen. Opvallend veel vrouwen 

namen de opengevallen plaatsen in.

Het echec van de westerse beschaving door 

de ‘Grote Oorlog’ bracht het Europese 

christendom een slag toe die het nooit te 

boven is gekomen. Niet langer viel het 

christendom vanzelfsprekend samen met 

de westerse cultuur. De koloniale machten 

De veranderende rol van de ‘zendeling’ tussen 1910 en 2010
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wankelden, en de niet-westerse volken 

zagen de zending als een uiting van wester-

se expansiezucht. Na de Tweede Wereld-

oorlog en de Holocaust waren de macht en 

het aanzien van het Westen nog meer aan-

getast. De daaropvolgende processen van 

dekolonisatie hadden grote gevolgen voor 

de zending.

Fel was de reactie in de voormalige kolo-

niën. Hoe durfde het Westen zich nog lan-

ger basis van de christelijke zending te noe-

men? In landen als Pakistan en Indonesië 

werd het christendom als buitenlandse re-

ligie verworpen. De eerste president van 

Kenia, Jomo Kenyatta, verwoordde het ge-

voel van veel Afrikanen: ‘De zendelingen 

hebben Afrika de Bijbel gebracht, maar 

toen wij na het bidden onze ogen openden, 

hadden wij de Bijbel, en de zendelingen het 

land.’ In China werden alle zendingsmen-

sen als agenten van het westerse imperialis-

me het land uit gezet, en hun eigendom-

men in beslag genomen. Overal in de we-

reld klonk de roep om een moratorium: 

‘Missionary, go home!’

Tegelijkertijd groeide in het Westen de 

twijfel aan de hele zendingsonderneming. 

Kritische intellectuelen beschuldigden de 

missie van cultureel imperialisme. De last 

van het koloniale verleden drukte zwaar. 

Zendelingen stonden te kijk. Het aantal uit-

gezondenen nam enorm af. Ter compensa-

tie zetten de kerken diaconale en sociale 

projecten op in de ‘Derde Wereld’. Grote be-

dragen gingen rond in ontwikkelingspro-

jecten. Zending vanuit de Wereldraad van 

Kerken werd vooral: strijden tegen onrecht-

vaardige structuren. Er kwam een reactie 

van de evangelicale beweging. Door het 

Lausanne-congres in 1974 kreeg de zending 

nieuwe impulsen. Het aantal uitzendingen, 

vooral vanuit Noord-Amerika, steeg aan-

zienlijk. Na het Tweede Vaticaans Concilie 

maakte ook de missie een bloei door. Fun-

damentalistische trekken waren de zende-

ling niet altijd vreemd.

Lange tijd bleef de zendeling gezien worden 

als pion van het westerse imperialisme en 

culturele verwoesting, ook vanuit de ker-

ken. Maar dit verandert. Er is sprake van 

een opmerkelijke herwaardering. In 1998 

sprak Nelson Mandela de assemblee van de 

Wereldraad van Kerken toe in Harare, Zim-

babwe. Hij bedankte de buitenlandse zen-

delingen voor alles wat zij hadden gedaan 

om de strijd tegen de apartheid te onder-

steunen. De speech van Mandela symboli-

seert de rehabilitatie van de ‘zendeling’ in 

de postkoloniale tijd. Een ander voorbeeld: 

in het huidige China schrijven wetenschap-

pers, haaks op de atheïstische ideologie, 

steeds vaker over de positieve bijdrage van 

de zending aan de modernisering van hun 

land. In de kerken zelf valt nog veel te doen 

om de zendeling de plek te geven in de ge-

schiedenis die hem toekomt.

Omgekeerde zending
De belangrijkste ontwikkeling van de twin-

tigste eeuw is de ongekende groei van het 

Het einde van de kolonisatie
bleek niet het einde
van de christenheid
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niet-westerse christendom. Het einde van 

de kolonisatie bleek – tegen veler verwach-

ting in – niet het einde van de christenheid. 

Terwijl de kerken in de oorspronkelijke 

thuislanden van de zending vaak worstelen 

om te overleven, en Europa zendingsveld is 

geworden, zijn in de voormalige zendings-

gebieden veel kerken explosief gegroeid. 

Bijna twee derde van alle christenen leeft in 

Afrika, Latijns-Amerika en Azië. In 1910 

werd Christus vooral met Europa en Noord-

Amerika geassocieerd, in 2010 is hij de 

Christus van de hele wereld geworden.

Het raamwerk van de zending is compleet 

veranderd. Traditioneel ging de beweging 

van Noord naar Zuid, van rijk naar arm, 

van de centra van de macht naar de perife-

rie, van boven naar beneden. De ‘zendeling’ 

vertegenwoordigde de rijke wereld en droeg 

doorgaans geld en projecten mee. In onze 

dagen zijn wij vooral getuige van het omge-

keerde: de hoofdstroom van de missionaire 

beweging gaat van Zuid naar Noord (en van 

Zuid naar Zuid), van de arme naar de rijke 

wereld, vanuit de marges naar de centra 

van de macht, van onderaf naar boven. Van-

uit situaties van onrecht en armoede ont-

staan nieuwe vormen van zending. Er blijkt 

een verband tussen zending en onmacht, 

tussen getuigenis en kwetsbaarheid.

In 2006 vond in Granada een Latijns-Ame-

rikaans zendingscongres plaats. Bijna vijf-

entwintighonderd latino’s waren bijeen in 

de historische stad van waaruit Columbus 

ooit vertrok. Zij zochten naar strategieën 

voor deelname aan de wereldzending. La-

tijns-Amerikaanse kerken zijn van ontvan-

gers tot initiatiefnemers in de zending ge-

worden. Wereldwijd zijn vierduizend lati-

no’s vanuit missionaire organisaties actief. 

Ook steeds meer Afrikaanse zendelingen 

zwermen uit over de aardbol en stichten 

overal waar zij komen, internationale ker-

ken. Onder Aziatische zendelingen trekken 

de Koreanen de meeste aandacht. Maar van 

betekenis zijn ook de vele duizenden Filipi-

no’s en Chinezen in de diaspora. Kenmer-

kend voor de spiritualiteit van hun geloofs-

gemeenschappen is het bewustzijn een in-

strument te zijn in Gods zending.

Al zijn er steeds minder uitzendingen van-

uit het Westen, nog nooit was er zo veel 

missionaire activiteit als in onze tijd. In 

2006 telde de wereld een half miljoen be-

roepszendelingen. Zij komen uit alle bran-

ches van het christendom en vertonen een 

zeer divers beeld. Het vroegere eenrich-

tingsverkeer heeft plaatsgemaakt voor uit-

wisseling binnen interculturele netwerken. 

Multiculturele teams onder inheems leider-

schap getuigen van Christus in een global 

village. Het onderscheid tussen zendende 

en ontvangende landen laat zich nauwelijks 

meer maken.

Lessen
Wanneer wij honderd jaar na Edinburgh 

1910 de balans opmaken, is er lering te trek-

ken uit de wijze waarop het evangelie over 

de wereld is gegaan.

Bijna twee derde van alle
christenen leeft in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië

De veranderende rol van de ‘zendeling’ tussen 1910 en 2010
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De geschiedenis toont dat de betekenis van 

de westerse zendingsorganisaties en hun 

beroepszendelingen niet moet worden 

overschat. Het is verheugend dat er einde-

lijk aandacht komt voor het verzwegen ver-

haal van de inheemse bijdrage aan de zen-

ding: het spontane getuigenis van lokale 

leken(evangelisten) droeg vaak meer vrucht 

dan de inspanningen van de buitenlanders 

en hun instituten. In Chili bijvoorbeeld 

groeiden de van buiten gestichte kerken 

nauwelijks, ondanks de soms massieve 

steun van de foreign missions. Inheemse 

pinksterkerken echter, die het zonder bui-

tenlanders en hun projectgelden moesten 

stellen, groeiden explosief. Hun healing 

communities bieden talloze mensen nieuwe 

hoop. In landen als Indonesië en China 

bloeide het christelijk geloof op zodra de 

laatste zendeling uit het land was gezet. 

Juist onder zware vervolging breidde de 

kerk zich op wonderlijke wijze uit.

In onze generatie wordt het goede nieuws 

vooral door ongecontroleerde migratie-

bewegingen over de wereld verspreid. De 

missionaire beweging ontwikkelt zich 

goeddeels buiten westerse organisatiestruc-

turen om. De groei van de vele migranten-

kerken in ons land illustreert dat. Zendelin-

gen kennen zij niet, maar in hun bestaan 

zijn zij wervend. Was de westerse zending 

niet te ‘zendeling-middelpuntig’, met haar 

zware accent op het individu van de zende-

ling? Niet-westerse vormen van zending 

leren ons meer te denken vanuit de missio-

naire gemeenschap.

Levende contacten tussen mensen bleken 

ook in de afgelopen eeuw van wezenlijke 

betekenis in de communicatie van het 

evangelie. De zending zal opnieuw moeten 

investeren in duurzame relaties, in perso-

nele uitwisseling. In een oecumene-nieuwe 

stijl, op grond van het samen behoren tot 

dat unieke wereldwijde web, als leden van 

het ene lichaam van Christus. Landelijke 

organisaties mogen faciliteren in veelvor-

mige ontmoetingen tussen mensen die in 

hun eigen en veelvormige netwerken het 

christelijk geloof verlangen te delen met 

anderen.

De kerken zullen hun missionaire praktijk 

niet moeten ophangen aan instituties en 

beroepsbeelden uit het verleden. Ons tijd-

perk van mondialisering vraagt om her-

definiëring van de rol van de ‘zendeling’. 

Misschien moet de beroepszendeling vooral 

een pionier blijven in frontsituaties. Hij of 

zij zou in persoon ook een brug kunnen 

vormen tussen culturen, als intercultureel 

ambassadeur van Jezus Christus. En altijd 

in het perspectief van de missio Dei, de zen-

ding van God. Hij blijft de eerste en eigen-

lijke actor van de zending, die het initiatief 

nooit uit handen geeft.

Literatuur
– Brian Stanley, The World Missionary Confe-

rence. Edinburgh 2010, Eerdmans, 2009.

– Dana L. Robert, Christian Mission. How Chris-

tianity became a World Religion, Black well, 
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– Lamin Sanneh, Disciples of All Nations. Pillars 

of World Christianity, Oxford, 2008.

— Wout van Laar, oud-zendingspredikant in 

Chili, is directeur van de Nederlandse Zendings-

raad.
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De missionaris tussen Edinburgh 1910 en 2010 

heeft heel wat beleefd: twee wereldoorlogen met 

al hun gevolgen, genocide, de Koude Oorlog, de 

Culturele Revolutie, de afschaffing van de 

apartheid, het vallen van de Muur, diverse her-

verdelingen van de wereldplattegrond. De mis-

sionaris heeft heel wat meegemaakt: het uitvin-

den van televisie en internet, de verbeelding van 

de wereld als netwerk met snelle verbindingen 

waarin alles met alles te maken heeft.

De missionaris tussen Edinburgh 1910 en 2010 is 

getuige geweest van lief en leed: talloze keren op 

de proef gesteld vanwege het eigen getuigenis, 

gevraagd om begrijpelijke geloofsbelijdenissen, 

gedwongen vrouw, man en kind achter te laten, 

geacht talen te leren, in te burgeren of in te 

‘stammen’ in andere culturen, gesmeekt om 

wonderen en tekens. En mensen werden ge-

doopt, levens veranderd, kerken geopend.

De missionaris tussen Edinburgh 1910 en 2010 

wordt beschuldigd, gevierd, vereerd, vernederd, 

gerehabiliteerd, geliquideerd. De missionaris 

wordt zelden begrepen.

De missionaris tussen Edinburgh 1910 en 2010 

heeft de zendingskoorts hooggehouden; motto’s 

veranderen weliswaar, en ook de woordenschat 

toont grotere creativiteit. De missionaris kan 

shortterm of longterm zijn; de missionaris kan 

zwart of wit zijn of van een andere kleur; de 

missionaris kan ook rijk zijn of goedkoop.

De missionaris tussen Edinburgh 1910 en 2010 

heeft vooral overleefd, en staat er weer tussen 

macht en onmacht, in centrums en marges, in 

het Zuiden en in het Noorden, in het Westen en 

in het Oosten. De missionaris staat er, want de 

missionaris bestaat niet – om het in begrijpelij-

ke taal van deze tijd te stellen. De missionaris 

heeft nooit bestaan, vóór Edinburgh niet en na 

Edinburgh niet. Deze ontkenning van de soort 

‘missionaris’ heeft weinig te maken met de con-

temporaine verheerlijking van diversiteit. Er 

waren en er zijn pogingen om prototypen van 

de missionaris te maken, maar missionarissen 

kunnen nooit in prototypen gevangen worden. 

De identiteitsconstructie van missionarissen 

blijft immers een geheim, en evenzo blijft het 

een mysterie waarom sommigen als missiona-

rissen worden gezien, en anderen niet. Hier 

schieten de statistieken weer tekort.

De vraag naar identiteit blijft actueel, en de 

 behoefte missionarissen in het geheel van het  

Jezus-verhaal, het verhaal van God met de mens 

te plaatsen, blijkt nog actueler, tussentijds.

— Dorottya Nagy is missiologe en luthers 

 predikant. Momenteel werkt zij als postdoc- 

onderzoeker voor het Max Planck Instituut voor 

Etnische en Religieuze Diversiteit in Göttingen, 

Duitsland. Haar dissertatie Migration and Theo-

logy werd in 2009 gepubliceerd.

Tussentijd

COLUMN  l  Dorottya Nagy
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Ik kom nogal eens christenen tegen die 

ervan overtuigd zijn dat er sprake is van 

een geplande islamisering van Europa. Veel 

christenen geloven ook dat de islam op ge-

spannen voet staat met de Europese nor-

men en waarden, en citeren daarbij uitspra-

ken van fundamentalistische moslims en 

wijzen op aanslagen door islamitische ex-

tremisten die de laatste jaren ook in Europa 

plaatsvinden.

Donkere kanten aan de islam zijn niet te 

ontkennen, maar christenen zijn niet de 

enigen die zich daarover zorgen maken. 

 Onlangs riepen twee moslims mijn hulp in 

omdat ze sterke vermoedens hadden dat 

 enkele moslimleiders die zij kennen, hun 

invloed aanwenden om islamitisch ex-

tremisme ingang te doen vinden in Neder-

land.

Ik heb zelf veel contact met moslims en ik 

laat graag drie van hen aan het woord over 

hun beleving van de islam en hun verwach-

tingen omtrent de toekomst. De eerste 

spreekt over de ‘verkazing van de islam’ in 

Nederland, de tweede maakt duidelijk dat 

de sharia niet op gespannen voet staat met 

het westerse rechtssysteem, en de derde 

maakt zich sterk voor een liberale islam.

‘Verkazing’ van de islam
‘In demografische zin zal er nog sprake zijn 

van groei,’ verwacht Anass Bendrif, ‘maar 

tegelijkertijd zal de islam meer verneder-

landsen, ‘verkazen’ zogezegd. De tekst van 

de geschriften (Koran en Hadith) blijft in-

tact, maar de interpretatie verandert. De 

Poldermoskee in Amsterdam-Slotervaart 

bijvoorbeeld wordt door sommigen als libe-

raal bestempeld, maar je zou het ook een 

fundamentalistische moskee kunnen noe-

men. Immers, verschillende pijlers van de 

Poldermoskee, zoals het vervullen van een 

maatschappelijke rol en een grotere rol 

voor vrouwen, gaan terug tot de tijd van de 

Hoop in plaats van angst voor moslims
In Edinburgh 1910 was men het erover eens dat moslims met 

respect behandeld moeten worden, maar er was over het alge-

meen minder sympathie of waardering voor de islam dan voor 

andere religieuze tradities. Inmiddels honderd jaar verder is hierin 

nauwelijks verandering gekomen. Misschien is het goed bij ons-

zelf na te gaan of onze achterdocht, ons vooroordeel en onze 

angst voor de islam niet een uiting zijn van onze liefdeloosheid 

voor onze moslim-naaste. Eén kenmerk van naastenliefde ten 

aanzien van moslims is dat we geen karikatuur van hen maken, 

maar bereid zijn te luisteren naar hun eigen verhalen.

  l Bert  de RuiterDEBAT
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profeet en in de Ka’aba in Mekka kwamen 

mannen en vrouwen in dezelfde ruimte bij-

een.’ 

‘Andere voorbeelden van de vernederland-

sing zie je in de beleving van de islam door 

de tweede generatie moslims, aan het 

groeiend aantal vrouwen dat een rol speelt 

in het religieuze leven. Je zou kunnen zeg-

gen dat de islam steeds meer gezuiverd 

wordt van culturele invloeden, en dat de 

ware religie daardoor naar buiten komt. 

Het is jammer dat de media onevenredig 

veel aandacht besteden aan de donkere kant 

van de islam, en niet of nauwelijks oog lij-

ken te hebben voor de ‘verkazing’ van de 

islam in Nederland.’

Het onderzoek van Bendrif naar de religi-

euze beleving van de tweede generatie Ma-

rokkanen laat zien dat jongeren religieuzer 

zijn dan hun ouders, hoewel zich dat niet 

uit in een toenemend moskeebezoek of een 

zich strikt houden aan de verplichte gebe-

den. ‘Hun religiositeit is meer een way of 

life, die zich uit in hun houding, bijvoor-

beeld ten aanzien van ontwikkelingen in 

het Midden-Oosten.’

‘Bij de islam is dawah (propaganda) vooral 

gericht op lauwe of afvallige moslims. Veel 

mensen hebben het stereotiepe beeld dat de 

islam een godsdienst van het zwaard is, 

maar de verspreiding van de islam vond 

vooral plaats via de handel. Wanneer er 

sprake is van jihad, was dat een verdedi-

ging, bijvoorbeeld tegen niet-moslims, By-

zantijnen, Perzen. In de beginperiode van 

de islam kenden moslims vervolging.’

‘De islam is een individualistisch geloof. Je 

hebt liberale moslims en religieuze mos-

lims. Er is wel sprake van een islamisering 

in de islamitische wereld. Een voorbeeld 

daarvan zie ik in mijn eigen familie. Mijn 

moeder liep in een korte rok, terwijl mijn 

zus in een lange jurk met hoofddoek loopt. 

We moeten meer onderscheid maken tus-

sen fundamentalistische moslims en ex-

tremisten die de islam gebruiken om op een 

Anass Bendrif is van Marokkaanse afkomst 

en kwam naar Nederland om zijn studie 

voort te zetten. Aan de Universiteit van Til-

burg studeerde hij Interculturele Communi-

catie. Zijn onderzoeksscriptie handelde over 

de religieuze beleving van de tweede gene-

ratie Marokkanen in Nederland. Hij nam 

deel aan nationale en internationale confe-

renties over de positionering van de islam in 

Europa en werkt momenteel als projectme-

dewerker bij FORUM, instituut voor multicul-

turele vraagstukken.
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gewelddadige manier hun politieke zin 

door te drijven. Fundamentalisme is een 

christelijk begrip, het verwijst naar de in-

tentie van een christelijke stroming terug 

te gaan naar de fundamenten van het ge-

loof. Zulke mensen heb je in de islam ook. 

Maar een fundamentalistische moslim zou 

uitstekend binnen de Nederlandse rechts-

staat kunnen functioneren. Er bestaat geen 

conflict tussen de islam en de westerse nor-

men en waarden. En de sharia is niets an-

ders dan een jurisprudentie om het levens-

patroon van een moslim in te kaderen. Ik 

vind het jammer dat de islam te vaak als het 

probleem wordt beschouwd, en niet als een 

deel van de oplossing.’

In elkaars keuken kijken
Het valt Famile Arslan op dat ze de laatste 

tijd vooral aangesproken wordt op haar 

moslim-zijn. ‘Maar dat is niet het enige wat 

ik ben. Moslim zijn is geen obstakel waar-

door je een bepaald deel van je hersenen 

niet langer kunt gebruiken.’ 

Moslims in Nederland moeten volgens haar 

meer gebruik maken van hun burgerrech-

ten. ‘Ik hecht er waarde aan dat moslims op 

een gelijke manier als andere geloofsge-

meenschappen vertegenwoordigd zijn in 

het bijzonder onderwijs, bij het verlenen 

van zendtijd op radio en televisie en bij 

geestelijke verzorging in ziekenhuizen en 

gevangenissen.’

‘Ik vind het jammer dat sociale problemen 

worden geïslamiseerd, omdat het een mis-

kenning is van de werkelijke achtergrond. 

Invloeden van migratie, verandering van 

maatschappij, urbanisatie en klassenmaat-

schappij moeten erkend worden in de dis-

cussie. Moslims vinden hun plaats in de 

Nederlandse en Europese samenleving. Er 

is sprake van een emancipatieproces van 

een nieuwe gemeenschap. Zelf kom ik uit 

het oosten van Turkije, een door mannen 

gedomineerde cultuur. Ik was de eerste die 

ging studeren en vervolgens deelnam aan 

het publieke leven, en sindsdien zijn er 

meer vrouwen die zijn gaan studeren en 

een academische titel hebben.’

Missionair gedreven voelt Famile Arslan 

zich niet. ‘Ik ben niet bezig met de bekering 

van andere mensen tot de islam. Ayaan  

Mr. Famile Arslan is oprichter en directeur 

van Arslan Advocatenkantoor in Den Haag. 

‘Ik beschouw mezelf als Nederlandse, Turkse 

en moslima. Ik heb de Nederlandse nuchter-

heid, de Turkse hoffelijkheid en de islamiti-

sche barmhartigheid.’
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Hirshi Ali en Geert Wilders hebben genoeg 

dawah gedaan. Ik vind dat je zelf moet 

weten wat je gelooft, en dat je afstand kunt 

nemen van je religie. Als moeder zou ik de 

keuze van mijn kinderen om een andere re-

ligie aan te hangen respecteren. Ik erken 

dat ik er moeite mee zal hebben, maar res-

pecteren zal ik het zeker.’

‘Mensen die bang zijn dat de islam Neder-

land gaat overnemen, beseffen onvoldoen-

de hoe onmogelijk dat is. Eén miljoen mos-

lims, die over tien jaar de meerderheid zou-

den moeten vormen? Mensen die zich een 

angstbeeld van de islam laten aanpraten, 

beseffen onvoldoende dat de islam een 

ideo logie is die door mensen voor hun 

eigen doeleinden kan worden misbruikt. 

Wat ik in de Koran lees, kan door een ander 

anders worden geïnterpreteerd. De islam 

wordt nu beoordeeld op basis van daden 

van radicale moslims. Maar hun drijfveren 

kunnen ook politiek gewin zijn of persoon-

lijk gewin.’

‘Invoering van sharia-wetgeving in Neder-

land kan simpelweg niet. Ons rechtssysteem 

is gebaseerd op de grondwet, en wetten kun-

nen in deze structuur ook niet zo snel aan-

gepast of veranderd worden. Sharia zie ik 

overigens meer als een sociale gedrags-

code. Er staat ook geen sanctie op het niet- 

naleven ervan.’

‘Van belang is in ieder geval dat christenen 

en moslims met elkaar in gesprek blijven. 

Als de moslim ‘ontmenselijkt’ wordt, wordt 

hij of zij als een gevaar beschouwd. In es-

sentie is er geen verschil tussen islam en 

christendom; wel is er veel onwetendheid. 

Als we bij elkaar in de keuken zouden kij-

ken, zouden we elkaar beter begrijpen.’

Voorvechter van liberale islam
‘Ik ben Nederlandse van Marokkaanse af-

komst én ik ben een gelovige moslim. Islam 

geeft zin aan mijn leven en maakt deel uit 

van mijn identiteit.’ De beleving van de 

islam is individualistischer geworden, 

vindt Samira Bouchibti. Ze merkt dat ook 

bij zichzelf. ‘Ik bid niet meer de religieuze 

gebeden, maar zoek wel dagelijks contact 

met God. Ik ben van mening dat mijn God 

Samira Bouchibti (ook wel bekend als Sami-

ra Abbos) is geboren in Fez, Marokko, en 

groeide op in Haarlem. Ze werkte als pro-

grammamaker, columniste en  presentatrice 

en schreef het boek De moslim bestaat niet. 

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 

2006 zit ze namens de PvdA in het parle-

ment, waar ze zich onder meer bezighoudt 

met jeugd- en gezins-, homo- en emancipa-

tiebeleid.
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dezelfde is als de God van de christenen. Ik 

geloof in Jezus als profeet, niet als Zoon van 

God. Ik ben politica, PvdA-Kamerlid, so-

ciaal-democraat. Van de islam mag je niet 

euthanaseren, maar ik heb daar geen pro-

bleem mee. Ik vind het een recht van het in-

dividu. Het is een persoonlijke keuze. Ge-

loof is niet lastig. Ik heb balans gevonden. 

Geloof is voor mij een privézaak, die niet 

alles beïnvloedt wat ik doe.’

‘Ik verwacht dat de islam net zo’n plek 

krijgt in Nederland als de joden honderden 

jaren geleden: een deel van de moslims assi-

mileert en gaat op in de samenleving, met 

behoud van eigen identiteit. Zoals binnen 

het jodendom verschillende stromingen 

zijn ontstaan die met respect met elkaar 

omgaan, gaat dat ook met de moslims ge-

beuren. Dat zie je nu al: islamitische meis-

jes emanciperen, maken hun studie af, krij-

gen een baan; islamitische jongens zeggen: 

‘Ik heb last van die straatjongens en ik wil 

daar niet bij horen.’ Ik zie ouders die zeg-

gen dat hun toekomst en die van hun kin-

deren en kleinkinderen in Nederland ligt. 

Maar zolang er sprake is van huiselijk ge-

weld, onderdrukking en uithuwelijken is er 

nog veel te verbeteren.’

Samira Bouchibti merkt in Nederland niet 

zo dat de islam een missionaire godsdienst 

is. ‘Ik zie niet dat moslims in Nederland 

echt moeite doen om heel Nederland tot de 

islam te bekeren. Andersom vind ik het 

prima als mensen mij willen informeren 

over het christelijk geloof, zolang het niet 

gepaard gaat met druk of geweld. Je hebt 

het recht te geloven of niet.’

‘Ik wil me sterk maken voor een liberale 

islam. Ik ben het spuugzat dat de discussie 

over de rol van de islam in Europa wordt 

gevoerd door radicale politieke islamisten, 

die hun interpretatie aan anderen opleg-

gen. In de liberale islam zijn vrouwen en 

mannen gelijk, hebben mensen het recht 

hun mening te uiten, krijgen homoseksu-

elen een plek in de samenleving, wordt de 

universele verklaring van de rechten van de 

mens gehandhaafd, hebben mensen het 

recht op een individuele beleving van de 

islam.’

‘Radicale moslims moeten we niet op één 

hoop gooien met orthodoxe moslims. Het 

zijn verschillende groepen. Moslims die de 

sharia willen invoeren in Europa, moeten 

naar Saudi-Arabië of Indonesië gaan. Chris-

tenen beseffen onvoldoende dat veel mos-

lims zelf minstens zo bang zijn voor invoe-

ring van de sharia.’

Het is de verantwoordelijkheid van de 

media en de politiek de liberale moslims 

veel meer te laten horen, vindt Bouchibti. 

‘Deze groep is veel groter dan menigeen 

denkt. Misschien zijn de liberale moslims 

wel het middel om de christenen van hun 

angst voor de islam af te helpen. Zoals Guus 

Meeuwis zingt: ‘Geef mij nu je angst. Ik 

geef je er hoop voor terug.’’

— Bert de Ruiter is werkzaam bij Operatie 

 Mobilisatie en zet zich in voor relaties tussen 

christenen en moslims. Vorig jaar promoveerde 

hij in Amerika op ‘relaties tussen christenen en 

moslims in Europa’.
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Ieder mens, meent de jonge Schweitzer, 

heeft behoefte aan een iemand die zijn ziel 

uit haar sluimertoestand wekt en helpt haar 

bestemming te vinden. Herhaaldelijk ver-

schijnen in de briefwisseling dan ook So-

crates en Jezus op het toneel. ‘Socrates is de 

man’, schrijft hij ergens, ‘die ik naast Jezus 

het hoogst acht.’ De eerste vanwege zijn fi-

losofische vroedvrouwenmethode (maieu-

tiek) die tot doel had vragenderwijs de diep-

ste waarheid in de ziel van zijn gespreks-

partner op te wekken. De tweede vanwege 

de kracht van zijn evangelische roepings-

woord.

Net als Socrates gelooft Schweitzer dat ‘in 

ieder mens onzichtbare krachten slapen, 

totdat die door een woord of een gebeurte-

nis bewust worden en in een nieuw licht 

komen te staan.’ Schweitzer identificeert 

zich met Socrates. ‘Ik heb het gevoel deze 

man door en door te begrijpen’, schrijft hij 

aan Hélène. ‘Laat mij toch af en toe geloven 

dat ik degene ben die alles wat uw natuur 

aan grootsheid en schoonheid bevat, in u 

gewekt heb.’

Zoals Socrates de ziel wakker roept, zo 

brengt Jezus hem in beweging. ‘De uitdruk-

king [Zoon des mensen] betekent niet al-

leen dat [Jezus] lid is van de menselijke 

soort’, predikt Schweitzer. ‘Hij is mens in 

zijn diepste wezen. Hij handelde niet van-

uit een of andere sociale functie of speciale 

opdracht, [maar] vanuit zijn kwaliteit van 

mens-zijn. Het is precies daarom dat wij 

vandaag de dag behoefte hebben aan de 

Zoon des mensen: moge hij van ons volop 

menselijke mensen maken, net zoals hij 

heeft gedaan met zijn discipelen, vissers 

van mensen, opdat ons de ogen opnieuw 

opengaan.’ Wij zijn gevangen in onze socia-

le rol, klasse, beroep of familie. We hebben 

roepers nodig, pro-feten die ons tevoor-

schijn roepen en ons menselijk maken, dat 

wil zeggen mensen in mensendienst.

Het geheim van het tweede geluk
‘Wie zijn leven verliest om mijnentwil zal 

het bewaren.’ Jezus’ belofte is voor Schweit-

zer beslissend. Ze verbergt het geheim van 

– wat je kunt noemen – het ‘tweede geluk’. 

Over inlevingsethiek en zending

Het roepingsgeheim van Albert 
Schweitzer

Wie zich laat uitzenden, heeft eerst een appèl gehoord. Roeping 

gaat aan missie vooraf. Het verhaal van de roeping van Albert 

Schweitzer (1875-1965) is daarvan een illustratie. Dankzij de 

 recente uitgaven van zijn jeugdige briefwisseling met Hélène 

Bresslau, zijn latere echtgenote, kunnen we er uit de eerste hand 

mee kennismaken.

PORTRET  l  Chr is  Doude van Troostwi jk
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Piekerend over het evangelie, tijdens een 

pinkstervakantie in Gunsbach, krijgt de 

veelbelovende student theologie een inval. 

‘Geluk mag je nooit als iets vanzelf-

sprekends accepteren; daar moet je iets 

voor teruggeven.’ Veel mensen prijzen zich 

al gelukkig als het hun voor de wind gaat. 

Ze sluiten zich op in hun tevredenheid. 

Echter, niemand heeft zijn geluk verdiend. 

‘Voor elk geluk moet je een prijs betalen in 

de vorm van een offer of een vrijwillige toe-

wijding; dat is waarlijk de enige wijsheid, 

de enige savoir-vivre, waarop echt geluk kan 

groeien.’ Elk uiterlijk gelukkig mens weet, 

diep in zijn ziel, dat hij ontologisch in het 

krijt staat.

Op zoek naar een missie
Dat ware, tweede geluk, krijg je niet ca-

deau. Jezus’ roeping vraagt om een offer. 

Schweitzer neemt, in 1896, het besluit zich 

vanaf zijn dertigste aan de medemens te 

wijden. Maar hoe? Hij heeft bedacht wees-

jongens te gaan opvoeden. Onder zijn so-

cratische leiding zullen ze uit de goot op-

staan en de cultuur in trekken. Eén pro-

bleem: waar deze kinderen te vinden? De 

directeur van het Straatsburgse weeshuis 

negeert zijn brieven. Zijn charitatieve 

strooptochten met predikant August Ernst 

langs zwervers en ex-gedetineerden leveren 

evenmin iets op. En dan, vlak voor zijn der-

tigste, op 21 december 1904, schrijft hij aan 

Hélène: ‘Ik durf bijna niet meer de blaadjes 

van de So ciété des missions évangéliques de 

Paris te lezen, want elke keer wanneer ik er 

een open, hoor ik dit appèl: ‘Wij hebben 

mensen nodig die bereid zijn te vertrek-

ken!’’ De roeping begint gestalte te krijgen. 

Langzaam als een olievlek neemt ze 

Schweitzers ziel in beslag. Uiteindelijk zal 

ze sterker zijn dan het door hemzelf ont-

worpen liefdadigheidsproject. Op 13 okto-

ber 1905 schrijft hij aan zijn verwanten dat 

hij medicijnen gaat studeren om zich als 

zendingsarts te laten uitzenden.

Drie zendingsmotieven
In de preken uit deze omslagtijd roept 

Schweitzer zijn gehoor op zich in te zetten 

voor de zending. Hij lijkt minstens even-

zeer zichzelf te willen motiveren. Hij noemt 

drie motieven. Ten eerste medeleven: wie het 

lijden ginds beseft, kan niet onbewogen 

blijven. Deze compassie is gegrond in het 

principe van het ‘verplichtende geluk’ en de 

voorbode van het latere ethische principe 

‘eerbied voor het leven’. Ten tweede het mo-

tief van christelijke wederopleving. Het 

christendom in Europa loopt op zijn ach-
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terste benen. Alle hoop is gericht op Afrika: 

daar wordt de Bijbel tenminste met passie 

gelezen. Het belangrijkste motief betreft 

echter boetedoening. In de preek van 8 janua-

ri 1905 adviseert Schweitzer zijn gemeente-

leden hoe ze moeten omgaan met sceptici. 

‘Telkens wanneer men u zegt dat missie een 

nutteloze onderneming is, niet meer van 

deze tijd, … leg dan uit dat het, ten diepste, 

een werk is van boetedoening voor het ge-

weld, de misdaden en de stompzinnig-

heden waaraan de vertegenwoordigers van 

onze civilisatie, in Christus’ naam, onze on-

gelukkige, weerloze heidense broeders heb-

ben onderworpen.’

Schuld en wederkerigheid
Schweitzers zendingsbesluit ontspringt 

dus enerzijds aan een evangelische, ander-

zijds aan een historische roeping. De evan-

gelische roeping is positief gefundeerd: 

mijn levensgeluk verplicht me iets terug te 

doen voor anderen. De historische roeping 

negatief: het leed dat onze cultuur anderen 

heeft aangedaan, verplicht mij tot Wieder-

gutmachung. Twee dingen vallen daarbij op. 

Allereerst dat in beide gevallen de weg van 

roeping naar plicht over het grondgebied 

van de schuld loopt. En vervolgens dat 

Schweitzer, opmerkelijk genoeg, de 

 ethische plicht articuleert in termen van 

wederkerigheid, van do ut des.

De gedachte dat ons geluk ons verplicht, 

veronderstelt schuld. Het kan hierbij niet 

gaan om morele schuld. Als ik in een gou-

den bed ben geboren, kan ik daar persoon-

lijk niets aan doen. Het gaat om een meta-

fysische notie. Gelukkige mensen staan in 

het krijt bij het zijn. Kan iemand ten diep-

ste begrijpen waarom hij wél, maar zijn 

buurman géén geluk zou verdienen? In de 

huidige cultuur maakt deze vorm van 

schuldbesef nauwelijks nog kans. Men 

moet er immers een op z’n minst vage, an-

tropomorfe voorstelling van het zijn op na-

houden om het gelukkige lot met schuld te 

associëren. Het zijn is onpersoonlijk gewor-

den. De goden zijn verdampt. Geluk zien we 

als een effect van bewuste handelingen of 

van stom toeval. Ofwel ik heb mijn geluk 

verdiend, en dan sta ik bij niemand in het 

krijt. Ofwel het valt mij gewoon in de 

schoot, en ook dan ga ik vrijuit. Aan nie-

mand heb ik verantwoording af te leggen. 

Voor niemand, buiten mijn door mijzelf 

vastgestelde kring, ben ik verantwoordelijk.

Ook de plicht tot boetedoening veronder-

stelt schuldbesef. Het gaat dan om een his-

torische en collectieve schuld, die mij ver-

plicht in zoverre ik mij ingebed weet in een 

gedeelde geschiedenis en cultuur. 

Schweitzer rekende er nog als vanzelf-

sprekend op dat ieder van zijn toehoorders 

aanspreekbaar was op deze persoonsover-

stijgende schuld. Dergelijk historisch besef, 

kom daar vandaag nog maar eens om. Per-

soonlijk heb ik immers geen bloed van de 

slavenhandel aan mijn handen. Waarom 

zou ik dan boete doen?

Vervolgens valt op dat het plichtsconcept 

van Schweitzer gefundeerd is in de logica 

van de wederkerigheid. Voor mijn geluk én 

voor de misdaad van mijn voorouders moet 

ik iets terugdoen. Do ut des. Het recht van de 

vergelding en aflossing (ius talionis). ‘Elke 

dienst die ik verricht, is een wederdienst, 

Het roepingsgeheim van Albert Schweitzer
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een aflossing’, houdt hij zijn gemeente voor 

in een preek over 1 Petrus 4, 10. Dergelijk 

symmetrisch denken in de ethiek wordt 

door de theologie en de filosofie gewoonlijk 

juist bekritiseerd. In de ogen van Karl Barth 

en Emmanuel Levinas begint ethiek bij de 

ander, bij diens vreemdheid. Schweitzer 

daarentegen, daarmee zijn liberale denk-

wijze verradend, kan met transcendentie 

slecht overweg. Hij denkt ‘van binnenuit’.

Niet de vreemdheid van de ander, maar de 

ontdekking van mijn eigen vreemdheid ten 

opzichte van het raadsel dat leven heet, én 

de ontdekking dat ik deze onbegrijpelijke 

vreemdheid deel met alle andere levende 

wezens, daaraan, aan die ‘immanente 

vreemdheid’, ontspringt bij Schweitzer het 

ethische appèl. Hij zal het later uitdrukken 

in een beroemd geworden formule: ‘Ik ben 

leven dat leven wil te midden van leven dat 

leven wil.’ Ethiek is eerder een kwestie van 

‘niet anders kunnen’, dan van een ‘uit trans-

cendente hoogte opgelegd moeten’. ‘Ik kan 

niet anders’, preekt hij, ‘dan eerbied hebben 

voor al wat leven heet; ik kan niet anders 

dan meevoelen met al dat leven: dat is het 

begin en het fundament van alle zedelijk-

heid.’ Inleving – beter: mijn altijd al in het 

leven ingeleefd zijn – is de grondslag van 

Schweitzers ethiek.

Zending vandaag
Dat inlevingsprincipe is de gloeiende kern die 

ons rest van Schweitzers roepingsverhaal. 

Onze cultuur kent inmiddels haar eigen 

taboe op schuld. Onze oren zijn gesloten 

voor Schweitzers adagium dat ontvangen 

geluk en historische misdaad persoonlijk 

verplichten. De verwetenschappelijking 

heeft de metafysische schuld verbannen, de 

individualisering de historische. Wat echter 

rest, is Schweitzers simpele ontdekking dat 

geen enkel leven een individueel privilege is. 

Die ontdekking moet ieder van ons telkens 

opnieuw doen. De wekstemmen van anderen 

helpen daarbij. Ieder van ons heeft behoefte 

aan zijn eigen Socrates of Jezus; ieder aan 

mensen die ons oproepen om de beperkte 

lichtbundel van het eigen geluk te verlaten 

en binnen te gaan in het volle daglicht van 

de verbondenheid met alle leven.

Zulke mensen vind je in de zending. Want 

wat is zending anders dan het gehoor geven 

aan een roeping en daarmee zelf tot roeping 

worden? Onze seculiere tijd zoekt ‘zin’, zeg-

gen ze. Maar ze mist vooral ‘roeping’. Daar-

om alleen al moet de zending blijven.

Literatuur
– Albert Schweitzer, Agir. 21 sermons sur les 

missions et l’humanisme, Straatsburg: AFAAS & 

Editions Ampelos, 2009.

– Albert Schweitzer en Hélène Bresslau, Corres-

pondance 1901-1905. L’amitié dans l’amour, 

Colmar: Jérôme Do Bentzinger Editeur, 2005.

 – Albert Schweitzer en Hélène Bresslau, Corres-

pondance 1906-1909. L’amour dans l’amitié, 
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De citaten in de tekst zijn grotendeels afkomstig 

uit de genoemde publicaties en zijn vertaald 

door de auteur. Paginareferenties zijn omwille 

van de leesbaarheid achterwege gelaten.

— Chris Doude van Troostwijk, theoloog en fi-

losoof, woont in de Elzas en schreef een to-

neelstuk over het leven van Albert Schweitzer.
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Twee gebeurtenissen hebben een stempel 

gedrukt op onze uitzending naar Indonesië. 

Als eerste het terugtreden van president 

Soeharto in mei 1998, waarmee een einde 

kwam aan een repressief regime, en een 

 periode aanbrak van hoop en democrati-

sering. Als tweede de terroristische aansla-

gen op onder meer het World Trade Center 

in september 2001 en de daaropvolgende 

war on terror van de toenmalige president 

van Amerika, George Bush.

Een tijd van hoop
De tijd was gunstig, de zogeheten Reformasi 

na mei 1998 betekende meer wettelijke 

ruimte voor kritiek en vernieuwing. Het 

lezen van de ooit verbannen schrijver Pra-

moedya Ananta Toer of de bevrijdingstheo-

logen Gutiérrez en Boff was officieel weer 

toegestaan, en de pers werd minder gecen-

sureerd. Een tijd van hoop dus. Maar wat 

voor de een hoop betekent, betekent verlies 

voor de ander. En dat maakt een tijd van 

hoop ook een onzekere en soms gevaarlijke 

tijd. Je weet nooit wat je hebt aan mensen 

met invloed en privileges. In tijden van 

hoop zijn zij degenen die iets moeten in-

leveren. Invloed en privileges dreigen in een 

democratiseringsproces verdeeld te worden. 

Ook onder vrouwen, jongeren, armen, men-

sen van lagere kasten of onbeduidende etni-

sche groepen. Weinig collega’s op de cam-

pus waren daar officieel op tegen. Maar toen 

het met de democratie menens werd op de 

campus, ontstond er weerstand.

Het proces van vernieuwing van theolo-

gisch onderwijs op onze campus was al veel 

eerder begonnen. Maar bij deze rector werd 

de vernieuwing minder vrijblijvend; er 

werd een prijskaartje aan gehangen. Het 

hield bijvoorbeeld in dat docenten ter ver-

antwoording geroepen konden worden over 

de beoordeling van het werk van de studen-

ten. Docenten konden ontslagen worden als 

Is er een rol voor
christelijke zendelingen in Azië?

Het leek een soepele uitzending te worden. Op uitnodiging van 

het Theologisch Seminarie voor Oost-Indonesië en uitgezonden 

door Leusden en Oegstgeest, toen nog samen-op-weg, arriveer-

den mijn man en ik in september 2000 in Makassar om les te 

gaan geven aan ongeveer zeshonderd theologiestudenten. De 

toenmalige rector van het seminarie was een vooraanstaand 

theo loog en een voorstander van vernieuwing en democratie. Er 

woei een frisse wind over de campus. Onze opdracht was over-

zichtelijk: meedoen met de frisse wind.

  l Corrie van der VenANTITHESE
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zij meer van hun vrouwelijke studenten 

vroegen dan waarvoor ze aangesteld waren. 

Het betekende ook dat corruptie op de cam-

pus niet langer werd beschouwd als iets 

wat er nu eenmaal bij hoorde, hoe onchris-

telijk het ook moge zijn, maar dat ze be-

sproken en soms ook afgestraft werd.

De pijn die dit proces veroorzaakte bij een 

klein deel van het docententeam en bij het 

bestuur, vertaalde zich niet in protest tegen 

democratie. De vernieuwers, tot wie ook 

wij behoorden, werden niet weggezet als ‘te 

 democratisch’, maar kregen het etiket ‘libe-

raal’, ‘onbijbels’, ‘communistisch’ of ‘wes-

ters’ opgeplakt.

Begin 2005 kwam er een nieuwe rector, die, 

met steun van de belangrijkste kerken, de 

klok terugdraaide. In de loop van dat jaar 

zijn alle docenten die met de vernieuwing 

hadden meegedaan, opgestapt. Wij volg-

den, op afstand. In 2006 hebben wij onze 

opdracht teruggegeven aan de Protestantse 

Kerk in Nederland.

Gediskwalificeerd
Etikettering om mensen onschadelijk te 

maken is een beproefd middel, ook in Indo-

nesië, zeker vanaf 1965. Na de vermeende 

communistische coup in 1965, waarbij zes 

generaals geëxecuteerd werden, greep Soe-

Drie moslimvrouwen (onder wie een hoogleraar) en twee christenvrouwen werken samen aan de 

opvang voor vrouwen in  Makassar die te maken hebben met huiselijk geweld.
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harto de macht en liet hij ongeveer een mil-

joen leden van de communistische partij 

(onder wie veel rijstboeren) vermoorden en 

nog eens ongeveer zevenhonderdduizend 

mensen gevangennemen zonder vorm van 

proces.1 Vanaf dat moment kon iedereen die 

Soeharto in de weg stond, verdacht worden 

van communistische sympathieën en zon-

der pardon worden verbannen. Het mecha-

nisme om kritische mensen te classificeren 

als ‘communistisch’, of welke diskwalifica-

tie dan ook, zit nog in het systeem. Daar 

maken de kerken geen uitzondering op.

Het etiket ‘westers’ was in onze situatie na-

tuurlijk ongemakkelijk. De ironie was dat 

wij als westerse zendelingen meededen met 

de ontwikkeling van een contextuele theo-

logie. In feite een poging om de theologie te 

dekolonialiseren, wat minder westers te 

maken. Die gezamenlijke zoektocht naar 

goede vormen van contextuele theologie 

beïnvloedde niet alleen de theologie van de 

Indonesiërs, maar natuurlijk ook die van 

ons. Dit alles kon echter niet verhinderen 

dat na bijna vijf jaar goede samenwerking 

het grootste deel van het docententeam 

plotseling werd afgeserveerd als liberaal en 

westers.

Zonder ophef hebben de vernieuwende col-

lega’s de campus verlaten om te proberen 

elders een nieuw begin te maken, met het 

liberale stigma op zak. Dat was een moeilij-

ke tijd. Toen de vertrekkende rector zijn 

spullen uit het kantoor haalde, hoorde ik 

hem het deuntje van een bekend lied in de 

Indonesische kerken fluiten: Ikut, ikut, ikut 

Tuhan Yesus, ‘Volg, volg, volg Jezus, onze 

Heer.’

Als westerse zendelingen zijn we niet op 

hetzelfde moment opgestapt als onze col-

lega’s. Wij volgden een halfjaar later. In dat 

halve jaar hebben we nog meegemaakt dat 

kritische studenten van de campus de 

mond werd gesnoerd en dat vertrokken col-

lega’s zwart werden gemaakt. We hebben, 

on-Hollandser kan het bijna niet, onze 

mond hierover gehouden. We zouden er 

onszelf en onze collega’s geen dienst mee 

hebben bewezen. Eenvoudigweg omdat In-

donesië Nederland niet is. In Indonesië 

werken relaties anders. Je verbreekt geen 

re laties; je doet hooguit een tijdje niet mee, 

om later, als de tijden gunstiger zijn, weer 

met elkaar verder te gaan.

Veranderende verhoudingen
De andere gebeurtenis die onze uitzending 

beïnvloed heeft, is 9/11. Na de val van Soe-

harto, maar nog vóór 9/11, barstten in Indo-

nesië (Midden-Sulawesi, Halmahera, Kali-

mantan, Molukken) onlusten uit tussen 

christenen en moslims. Religie speelde een 

rol in de conflicten, maar was er niet de 

oorzaak van. Christenen en moslims wer-

den tegen elkaar uitgespeeld door hen die 

er belang bij hadden om economische en 

politieke redenen. Tussen 1999 en 2002 

waren deze onlusten het hevigst; daarna 

keerde in de meeste gevallen de rust terug.

Maar de verscherping van de tegenstelling 

tussen de islam en het Westen als gevolg 

Het etiket ‘westers’
was in onze situatie

ongemakkelijk

Is er een rol voor christelijke zendelingen in Azië? 
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misering in Indonesië. Terecht dus dat 

christenen zich zorgen maken, maar de 

vraag is of het wij/zij-denken het juiste 

antwoord op dit probleem is.2 En of je je 

als Nederlander voor dat karretje wilt laten 

spannen. Dat wilden wij in ieder geval 

niet, en daarmee stelden we sommige 

christenen in Indonesië en in Nederland 

misschien wel teleur.

Identiteitspolitiek
Waarom wilden wij niet voor dat karretje 

gespannen worden? We hebben een tijd ge-

woond in een samenleving die al eeuwen 

multireligieus en multicultureel is. We 

hebben geleefd met christenen voor wie het 

normaal is samen te werken met moslims. 

We hebben zelf samengewerkt met mos-

lims. Dat kan niet anders; bijna negentig 

procent van de Indonesische bevolking is 

moslim. Omdat ik regelmatig met mijn stu-

denten de campus af ging op zoek naar so-

ciale vraagstukken in de grote stad, kwam 

ik in aanraking met moslims die straatkin-

deren opvingen, moslims die hulp boden 

aan vrouwen die met huiselijk geweld te 

maken hadden, moslims die opkwamen 

voor de rechten van bewoners van sloppen-

wijken enzovoort. Ik leerde veel van hen en 

raakte bevriend met zachtmoedige, scherp-

zinnige, relativerende, gepassioneerde 

moslims, van becak-rijders tot hoogleraren. 

Doorgaans speelde het verschil in religieu-

ze identiteit niet. Wat helpt, is dat je, an-

ders dan in Nederland, in Indonesië minder 

duidelijk kunt zien welke religieuze identi-

teit iemand heeft. Religie was slechts een 

deel van je identiteit, en bovendien is de 

ene moslim of de ene christen de andere 

van de terroristische aanslag op het WTC 

en de daaropvolgende war on terror van 

 George Bush resoneerde in alle hevigheid in 

Indonesië, en maakte de relatie tussen 

christenen en moslims van een meer regio-

nale kwestie tot een wereldwijde zaak. 

Christenen werden, misschien wel duide-

lijker dan voorheen, gekoppeld aan het 

Westen. En dat betekende dat wij, als wes-

terse zendelingen in Indonesië, van out- 

siders heuse insiders waren geworden. Het 

ging niet alleen meer om Indonesische 

christenen en moslims, maar ook om de 

islam versus het Westen (dat voor veel mos-

lims in Indonesië ongeveer hetzelfde be-

tekent als het christelijke Westen van 

Bush). En in het klimaat van groeiende po-

larisering kwamen wij in Indonesië glans-

rijk in aanmerking voor het hokje ‘het Wes-

ten’ dat tegenover het hokje ‘de islam’ 

stond. Dat werd versterkt door sommige In-

donesische christenen die een beroep deden 

op christelijke partners in het Westen om 

samen op te komen voor de positie van 

christenen tegenover moslims. Ze zagen 

hierin een kans om de christelijke gemeen-

schap weer beter op de Indonesische kaart 

te zetten. Want hoewel de protestantse ge-

meenschap in Indonesië maar zes procent 

uitmaakt van de bevolking, is ze altijd een 

invloedrijke groep geweest. Die invloed is 

tanende sinds de jaren negentig. Boven-

dien is er sprake van een toenemende isla-

Christenen werden
duidelijker dan voorheen

gekoppeld aan het Westen
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niet. Met de ene moslim heb je veel, met de 

andere heb je weinig. Zo ook met christe-

nen: met de een deel je veel, met de ander 

niets. En dan kan het gebeuren dat je met 

een bepaalde moslim meer hebt dan met 

een bepaalde christen.

Zo leerde ik van de Indonesiërs dat onze 

identiteit niet gereduceerd kan worden tot 

slechts één aspect van onze identiteit. En 

dat identiteiten geen gestolde identiteiten 

zijn. Onze identiteit bestaat uit een veel-

heid aan aspecten, en bovendien verande-

ren die in de loop der jaren.

Maar wat ik ook leerde, was dat er gemani-

puleerd wordt met identiteiten. Er worden 

soms bewust etiketten geplakt op mensen 

die óf eenzijdig óf gestold óf diskwalifi-

cerend zijn. Identiteitspolitiek noemden 

onze collega’s dat: bewuste etikettering om 

mensen buiten te sluiten of om mensen 

juist binnen te halen, en dat allemaal om-

wille van eigen politiek of economisch 

gewin. Bestaat de moslim? De christen? Of 

de Nederlander? Nee, natuurlijk niet. Wie 

dat zegt, doet aan identiteitspolitiek en 

probeert mensen buiten te sluiten. Wat 

daartegenover staat, is pluralisme. Dat 

staat niet voor relativisme, maar voor hy-

briditeit. We hebben als individu een hybri-

de, een gemengde identiteit en mogen niet 

Christenen en moslims werken veelal vriendelijk samen in Indonesië. Doorgaans speelt het verschil 

in religieuze identiteit niet.

Is er een rol voor christelijke zendelingen in Azië? 
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vastgepind worden op één aspect van onze 

identiteit. Denken in dichotomieën – wij / 

zij, westers / niet-westers, christendom / 

islam – doet geen recht aan de complexe 

werkelijkheid. Het voedt polarisering op 

alle mogelijke niveaus. En als dat niveau 

toevallig het wereldniveau is, zoals in het 

geval van de islam, staat er redelijk veel op 

het spel.

Overigens is een hybride identiteit iets an-

ders dan een vage identiteit. In Indonesië is 

me, nog meer dan in Nederland, duidelijk 

geworden waarom ik christen ben.

Wederkerigheid
In 2006 keerden we terug naar Nederland. 

We waren veranderd. Als je identiteit er-

gens hybride van wordt, is het wel wonen 

en werken in een land dat totaal anders is 

dan je eigen land. We hadden, ook al was 

het vanaf de zijlijn, gezien hoe een autori-

tair geregeerd land werkt, en dat vonden we 

een onaangename maar nuttige ervaring. 

We hadden ook geleerd niet mee te gaan in 

heilloze constructies als ‘het Westen versus 

het Oosten’, of ‘het Westen versus de islam’.

Maar in Nederland leek dit discours op-

nieuw uitgevonden te zijn. Er werd meer 

over ‘de islam versus het Westen’ gesproken 

dan ooit. Lag hier niet een schone taak voor 

ons? Behoorden terugkoppeling en weder-

kerigheid niet tot de sleutelwoorden van 

een uitzending? En kwam het niet reusach-

tig mooi uit dat we juist op het gebied van 

de islam enige ervaring hadden opgedaan? 

Ja.

Maar zoals we wel weten, zijn terugkoppe-

ling en wederkerigheid mooie begrippen, 

die echter maar moeilijk gestalte te geven 

is. We zijn in Indonesië veranderd als ge-

volg van eindeloos veel ontmoetingen. Is 

het dan vervolgens mogelijk met een 

 PowerPoint-presentatie een verandering te-

weeg te brengen bij mensen voor wie Indo-

nesië in de eerste plaats een ver land is? Het 

lijkt mij dat je de kracht van die ontmoetin-

gen in Indonesië niet moet onderschatten, 

en dat je de kracht van het terugkoppelende 

verhaal in Nederland niet moet overschat-

ten.

Dit tijdschrift heet TussenRuimte: het gaat 

om wat er gebeurt tussen mij en de ander. 

En al helemaal bij zending en wederkerig-

heid. Zending en wederkerigheid ontstaan 

in de tussenruimte, als er iets met mij ge-

beurt in de ontmoeting met de ander en als 

er iets met de ander gebeurt in de ontmoe-

ting met mij. Dus als ik het voorrecht heb 

gehad om bijvoorbeeld veel verschillende 

moslims te ontmoeten in Indonesië, waar-

door ik ben veranderd en op nieuwe ge-

dachten ben gekomen, dan moet ik niet 

denken dat ik daar de thuisblijvers in Ne-

derland warm voor kan krijgen. Onze rol als 

voormalige uitgezonden medewerkers lijkt 

me, wat dat betreft, bescheiden. We kun-

nen hooguit zeggen: ga eens met verschil-

lende moslims praten, lees eens een artikel 

van een Aziatische moslim; wie weet ont-

dek je dan dat de islam net zo divers is als 

het christendom, en dat er moslims zijn 

Wie weet ontdek je dat de islam
net zo divers is

als het christendom
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met wie je je zeer wel zou kunnen identifi-

ceren.

Tussenruimte-ervaring
In een beleidsnota uit 1990 van het Hendrik 

Kraemer Instituut werden de volgende vra-

gen gesteld in een beschouwing over 

weder kerigheid:

1 Wat hebben wij dat zij niet hebben?

2 Wat hebben zij dat wij niet hebben?

3 Hoe is het mogelijk met elkaar te delen?

Die nota is al weer twintig jaar geleden ge-

schreven, maar ik denk dat dezelfde vragen 

nog in onze hoofden zitten. Het roept een 

beeld op van los verkrijgbare religieuze 

goederen. We brengen onze degelijke theo-

logie daar en halen spiritualiteit en gast-

vrijheid naar hier. Maar werkt dat eigen-

lijk? Is het allemaal wel zo los verkrijgbaar? 

Krijgt wederkerigheid gestalte in de uitwis-

seling van religieus materiaal tussen bij-

voorbeeld Indonesië en Nederland? Mis-

schien wel, maar ik denk eigenlijk dat we, 

als het gaat om wederkerigheid, vooral 

moeten mikken op het aanbieden van tus-

senruimte aan mensen. Zodat meer en meer 

mensen de kans krijgen om anderen te ont-

moeten. Om blijvend te beseffen dat de 

eigen context beperkt is, om nog zelfkri-

tischer te worden, om aan horizonver-

breding te doen. Hoe meer mensen een tus-

senruimte-ervaring krijgen, des te beter. 

Ook – of misschien wel vooral – in Azië. 

Want Azië biedt ons de kans om op een an-

dere manier naar moslims, boeddhisten of 

hindoes te kijken. Dat kan wat tegenwicht 

bieden aan christenen en theologen die 

over de islam schrijven zonder ooit met een 

moslim de tussenruimte gedeeld te hebben. 

En dat is winst. Dat behoedt ons voor navel-

staarderij binnen de christelijke gemeen-

schap en theologie zonder de geleefde wer-

kelijkheid.

Conclusie
Is er een rol voor christelijke zendelingen in 

Azië? Ik denk van wel. Die rol kan op het 

gebied van capaciteitsversterking liggen, 

maar ook en vooral op het gebied van ont-

moeting. Samenwerken en uitwisselen met 

andersgelovigen, openstaan voor de erva-

ringen van christenen in een eeuwenoude 

plurale samenleving en je erdoor laten ver-

anderen.

Noten
1 Pas de laatste jaren wordt in bredere kring 

gesproken over Soeharto’s eigen betrokken-

heid bij de coup. Zie  www.insideindonesia.org.
2 In Indonesië zijn platforms waar christenen en 

moslims zich gezamenlijk inzetten voor gods-

dienstvrijheid. Ze komen samen op voor de 

rechten van christenen, maar ook voor die van 

andere religieuze groepen. Niet alleen christe-

nen, maar ook vele moslims zijn bezorgd over 

radicale stromingen onder moslims.

— Corrie van der Ven was, samen met haar 

man Jilles de Klerk, uitgezonden naar Indo-

nesië. Zij werkt nu als relatiebeheerder voor 

Kerk in Actie.

Is er een rol voor christelijke zendelingen in Azië? 
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Mijn dochtertje van twee bidt. Dat kwam zo: 

mijn echtgenote en ik maken voor de maaltijd 

steeds een kruisteken, praten even met God en 

sluiten af met een kruisteken. Dat ritueel trok 

de aandacht van dochter Gloria. Hoewel zij 

vanochtend opnieuw uitgehongerd leek, liet zij 

tijdens ons kruisteken prompt haar boterham 

links liggen en klopte ze zich viermaal op de 

borst. Stoer. En daarop gingen de handjes stevig 

tegen elkaar: bidden doe je inderdaad met al je 

krachten! Nog eens vier keer borstgeklop, en 

Gloria’s biddende handen werden klauwen: de 

boterham!

Ik heb zelf niet leren bidden thuis, omdat ik het 

er niet zag. What you see is what you get, zeg 

maar, al is dus ook het omgekeerde soms waar. 

De vreugde van het voor-bidden is alleszins 

groot: als ouder voorganger mogen zijn van een 

oeroud ritueel. Bidden vooraleer te eten. De 

maaltijd krijgt zo een sacraal karakter. En is 

daarom plots zo veel meer.

Bij het stoere gebaar van dochterlief begreep ik 

het. Geloof neemt geen aanvang met het aan-

vaarden en naleven van enkele principes of nor-

men, maar met het na-leven van wat voor- 

geleefd wordt. De eerste catechese betreft inder-

daad na-apen: zien wat ouders of anderen doen, 

en het nadoen omdat het allemaal intrigeert. 

Want dat is het toch: hoe eenvoudig bidden ook 

is, het intrigeert. Niet alleen in de ogen van een 

kind, trouwens.

De eenvoud van het gebed past mooi bij de een-

voud van een boterham. ‘Geef ons heden ons da-

gelijks brood’: de bede en het brood horen bij het 

dagelijks leven van christenen. In het kwetsbare 

van die eenvoud zijn de eerste kiemen vervat 

van de kracht van het geloof. Het gezin als huis-

kerk levert de fundamenten aan. Ware basis-

kerk, platform, rots. En die is zo belangrijk in 

het licht van de oproep om weer als kinderen te 

worden: een leven, getekend door de eenvoud 

van gebed en brood, van de band tussen geloof 

en dagelijks leven. Christus overal bij betrek-

ken, bijna vanzelfsprekend.

En voor alle keren dat we geloof niet met leven 

hebben verweven, is er die andere bede: ‘Vergeef 

ons.’ Tot zeven maal zeventigmaal. Kruis er-

over. Alsof het eenvoudig is. En misschien is dat 

ook zo. Dagelijkse kost. Maar niet iets om melig 

over te doen, zelfs niet in het aanschijn van bo-

terhammen.

— Jürgen Mettepenningen is doctor in de 

theo logie en werkt als kerkhistoricus aan de 

Katholieke Universiteit Leuven.

Kruis erover

COLUMN  l   Jürgen Mettepenningen
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Albert Kwasi Asomaning (geboren in 1957 in Ghana) is pastor van Endtime 

Outreach International Ministries, een Engelstalige gemeente van pentecos-

tale signatuur. De gemeente bestaat vooral uit Ghanezen en Nigerianen en is 

aangesloten bij het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten.

Peter Ibrahim (geboren in 1942 in Sudan) is gepensioneerd predikant van de 

Lutherse kerk in Tanzania en was bijna dertig jaar verbonden aan het Mis-

sionszentrum van de Nordelbische Evangelisch Lutherische Kirche (een van de 

Landeskirchen van de Duitse Evangelische Kirche). Het grootste deel van die 

dertig jaar was hij havenpastor in Hamburg. Voor en na de tijd in Hamburg 

was hij enkele jaren werkzaam in Tanzania. Ook was hij vanaf 1998 drie jaar 

pastor in de Antwerpse haven.

Bevestiging
Beiden zijn als vluchteling in Europa terechtgekomen. Ibrahim studeerde in 

de jaren zestig in Antwerpen voor tolk-vertaler en besloot vanwege het ge-

weld tijdens een staatsgreep in Sudan, dat ook zijn familie trof, asiel aan te 

vragen in België. Asomaning kwam in 1991 als vluchteling uit Ghana via Ne-

derland naar België en kreeg daar asiel. Hij had geen bijzondere voorkeur of 

roeping voor België: ‘Ik geloof dat God mijn leven leidt, welke stap ik ook zet. 

Ik wil zijn doel dienen in om het even welk land.’ Wel ervoer hij al jong een 

duidelijke roeping om het evangelie te verkondigen. In Ghana was hij jaren 

actief in de missionaire beweging Scripture Union en stichtte hij in 1985 een 

gemeente in Accra, waarin hij als pastor en bijbelleraar actief was. Ooit ver-

Twee Afrikaanse zendelingen in West-Europa 

Christus tonen en met vuur getuigen
 Je merkt steeds meer van hen in West-Europa: de evangelisten, 

predikanten en priesters die uit Afrika en Azië noordwaarts zijn 

getrokken om in het ‘christelijke’ Europa het evangelie te verkon-

digen en werkzaam te zijn in of vanuit de kerk. Het zijn missio-

narissen die een teken zijn van de global church, die tweerich-

tingsverkeer kent tussen Noord en Zuid. In een multiculturele ha-

venstad als Antwerpen is het niet moeilijk hen te vinden en met 

hen te spreken over hun missie en ervaringen als Afrikaanse zen-

delingen in den vreemde.

Johan VisserMENSEN IN BEELD  l 
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telde een oudste hem van een droom 

waarin hij Asomaning had zien pre-

ken voor blanke en zwarte mensen – 

voor hem een profetische bevesti-

ging van zijn roeping in België.

Voor Ibrahim ging het veel geleide-

lijker. ‘Ik had goede contacten met 

de Duitstalige protestantse kerk in 

Antwerpen. De predikant van die 

kerk stimuleerde mij om theologie te 

gaan studeren, wat ik na enige aarze-

ling ben gaan doen.’ Hij studeerde 

aan de Protestantse Faculteit in 

Brussel en kwam door zijn betrok-

kenheid bij de Duitse zeemansmissie 

in Antwerpen in contact met die in 

Hamburg. Als vicaris werd hij naar 

Tanzania uitgezonden, waar hij in 

een gemeente en in de haven van Dar 

es Salaam werkte. De lutherse kerk 

in Tanzania bevestigde hem als 

 predikant en zond hem toen als ‘hun 

zendeling’ in 1981 terug naar Ham-

burg. ‘Ik ging als hun zendeling naar 

Duitsland’, zo werd dat ook echt ge-

zegd.

Open zijn
De context van hun missiewerk is 

heel verschillend. Ibrahim werkte binnen een West-Europese kerk in een oe-

cumenisch opererende zeemansmissie. Zijn werk bracht hem in contact met 

zeelieden van over de hele wereld en met verschillende godsdienstige achter-

gronden. Doordat hij Arabisch spreekt, had hij veel intensieve contacten met 

moslims uit het Midden-Oosten. ‘Iedere zeeman, ongeacht zijn godsdienst, is 

bij ons welkom. We stellen ons open voor hen en zijn open over ons geloof. Ik 

heb lange tijd moslims op vrijdag in een busje naar een moskee gereden. Dan 

ging ik met hen mee naar binnen en maakten we op de terugweg naar de 

haven een rondrit door Hamburg. Ik nodigde hen ook uit om de monumenta-

le Sint-Michaeliskerk in Hamburg te bezichtigen. Heel lang wilden ze dat 

Albert Kwasi Asomaning ervoer al jong een 

duidelijke roeping om het evangelie te verkon-

digen ‘in om het even welk land’.
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niet, totdat ze een keer zeiden dat ze 

het om mij, die altijd met hen mee-

ging, wel wilden doen. Toen heb ik 

hen de kerk laten zien en verteld over 

het christelijk geloof. Het was een 

heel mooie ervaring. Een van die 

mannen – een Egyptenaar – kwam 

een tijdje later naar me toe met de 

opmerking dat hij christen wilde 

worden. Ik heb hem toen via een 

Koptische vriend aan boord doorver-

wezen naar christenen in Egypte. Hij 

is daar ook gedoopt, vlak voor zijn 

dood. Ik geloof dat we alleen iets van 

Christus kunnen laten zien en vertel-

len als we vriendschap met mensen 

sluiten en echt open voor hen zijn.’

Wakker schudden
Asomanings missie speelt zich voor-

al af binnen de Afrikaanse gemeen-

schap. Niet alleen binnen zijn eigen 

gemeente in Antwerpen en de sa-

menwerkingsverbanden in België, 

maar ook in netwerken van Afri-

kaanse migranten in Europa die hem 

vragen vanwege zijn genezingsbe-

diening. Via familiecontacten wordt 

hem dan gevraagd te komen bidden voor mensen die ziek of in nood zijn.

Of hij ook niet meer onder Belgische mensen zou willen werken? ‘We willen 

zeker niet alleen profiteren van wat we hier hebben ontvangen, maar ook iets 

teruggeven. Ik wil graag helpen de mensen hier wakker te schudden en te ge-

tuigen.’ In de praktijk is dat niet zo gemakkelijk, zodat hij ook probeert 

samen te werken met Belgische kerken. Een voorbeeld van die samenwerking 

is een crusade (een grootschalige evangelisatieactie met bijeenkomsten in de 

openlucht) die enkele Afrikaanse gemeenten geregeld in Antwerpen organi-

seren. Daar werken ook Belgische gemeenten aan mee, die zich dan richten 

op de blanke mensen die komen luisteren.

Peter Ibrahim ging vanuit Tanzania als ‘hun 

zendeling’ naar Duitsland.

Twee Afrikaanse zendelingen in West-Europa
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Een thuis bieden
Beide Afrikanen worden natuurlijk geconfronteerd met de secularisatie in 

Europa. Ibrahim kent de situatie van de grote Duitse Landeskirchen waar nog 

veel mensen officieel bij horen. ‘Maar ze nemen hun geloof niet echt serieus. 

Het materialisme speelt daarbij een grote rol. Dat is eigenlijk hun religie.’ Een 

probleem is volgens hem ook dat de Evangelische Kirche een kerk van de 

middenklasse is en weinig aansluiting vindt bij andere groepen in de samen-

leving.

Voor Ibrahim is de eerste missionaire taak van de kerk Christus te tonen in 

het leven en zo mensen door je leven te overtuigen. Daarom kan de kerk ook 

niet zonder missie. ‘Juist daarin kunnen we Christus zichtbaar maken voor 

mensen. Bijvoorbeeld dat we een plek van gemeenschap, een thuis bieden 

voor de zeelieden in de haven. Ik was altijd op zoek naar zeelieden om er voor 

hen te zijn en, als ze wilden, voor hen te bidden. Het was een vorm van 

vriendschap die ik hun bood als pastor. Zo toonde ik in mijn leven Christus 

aan hen.’ Christus werd dan niet alleen zichtbaar voor de zeelieden, maar ook 

voor de geseculariseerde christenjongeren. ‘Ik heb jaren achtereen jongeren 

van confirmatiegroepen meegenomen naar de haven om hun iets te laten te 

zien van onze missie en van de betekenis van het geloof in de praktijk. En ze 

waren altijd heel enthousiast wanneer ze terugkwamen.’

Weinig ruimte
Asomaning kan zich verbazen over de vele grote kerken in Antwerpen. ‘Jullie 

voorouders hebben God aanbeden. Dat zie ik wanneer ik langs die kerken 

kom. Maar nu gaan er nog maar weinig mensen naar de kerk, en merk je wei-

nig van het geloof. Ik denk dat het komt doordat de Belgische kerken ook heel 

weinig getuigen en naar de mensen toe gaan.’ Hij weet ook wel dat er een 

groot verschil is tussen Ghana en België als het over getuigen gaat, maar het 

is wel onze roeping. ‘Als ik hier in de tram of de bus zit, zou ik soms wel wil-

len opstaan en gaan preken, zoals men dat in Ghana ook gewoon is. Maar ik 

weet dat het hier verboden is. Daarom vraag ik God steeds om wijsheid om op 

een goede manier te getuigen. Het is hier beter een folder in de bus te  steken 

dan in de tram te gaan preken.’ Hij vindt het wel moeilijk dat er zo weinig pu-

blieke ruimte is om te getuigen. ‘Tijdens een crusade voelt het weer zoals in 

Afrika, en dan gaan mijn gedachten ook wel even terug.’

Moet de inhoud van zijn getuigenis ook aangepast worden aan de Bel gische 

cultuur? Asomaning zegt dat hij echt onder de mensen wil verkeren en zich 

wil aanpassen aan hun vragen en belevingswereld. Betekent dat dan ook dat 

hij voorzichtig omgaat met gebedsgenezing en wonderen, iets waar veel wes-
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terse mensen nogal gereserveerd tegenover staan? ‘Nee, ik geloof in Gods in-

grijpen. Ik heb zo veel genezingen gezien na gebed. Ik begrijp niet dat je dat 

niet gelooft. Voor mij is God reëel, al gaat Hij mijn begrip te boven.’

Dieper betrokken
Wat hebben Afrikaanse missionarissen het seculiere Europa verder nog te 

bieden? Ibrahim: ‘Ik denk dat Afrikaanse pastors dieper betrokken zijn. Ik 

weet van een Afrikaanse predikant in een Duitse kerk die alle mensen op hun 

verjaardag ging bezoeken. Dat was een bijzondere ervaring voor de mensen, 

dat de predikant zo veel aandacht voor hen had. In deze kleine dingen hebben 

we iets aan de Duitse kerk te bieden. En ook het besef dat het geloof geen 

privé zaak is. In Tanzania is voedsel ook een zaak van de preekstoel. Daar werd 

gepreekt tegen de winkeliers die hun waren niet wilden verkopen omdat ze 

wachtten totdat ze er een hogere prijs voor konden vragen.’

Ibrahim wil overigens niet weten van eenrichtingsverkeer. ‘Het Zuiden heeft 

het Noorden net zo goed nodig.’ Hij vertelt dan zijn ervaringen met evangeli-

satie in Tanzania, waarbij ze met een mobiele bioscoop het land door trok-

ken. ‘Er was een enorme toeloop, en er werden veel mensen gedoopt. Maar als 

er verder niets gebeurt, gaat men met zijn problemen over een week weer 

naar de medicijnman. Er is nazorg nodig door een lokale pastor of evangelist, 

maar ook gezondheidszorg en alfabetisering blijven van groot belang om op 

lange termijn verandering te brengen. En op die gebieden blijft de inzet van 

kerken uit het Noorden hard nodig.’ Daarbij is het voor Ibrahim ook van be-

lang dat de kerken in het Noorden de kerken in het Zuiden blijven aanspreken 

op hun roeping om in hun eigen omgeving solidair te zijn met zwakken en 

lijdenden. ‘Solidariteit is niet alleen een zaak van Noord-Zuid en Zuid-Noord, 

maar ook van Zuid-Zuid.’ Hij noemt het voorbeeld van de vissers bij het Vic-

toriameer die door economische omstandigheden hun werk kwijtraken en 

voor wie de kerk op de bres zou moeten springen. ‘Maar dan zeggen ze tegen 

mij dat ze niet alles kunnen doen, en dat begrijp ik ook wel.’

Voor de Ghanese pastor in Antwerpen is het gebed een van de gaven die de 

Afrikaanse kerk Europa te bieden heeft. In verschillende verbanden wordt er 

intens voor de natie gebeden. ‘We geloven dat het gebed van de rechtvaar-

digen een natie kan veranderen. Daarom bidden we ook dat God België ver-

andert, zodat het goed zal gaan met het land.’

— Johan Visser is protestants predikant in Antwerpen en lid van de redactie van 

TussenRuimte.

Twee Afrikaanse zendelingen in West-Europa
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Bij Dana Robert voel je een passie voor het 

persoonlijke, menselijke aspect van zen-

ding. Zij werd door vele vrouwelijke zende-

lingen geïnspireerd. Een van haar geliefde 

voorbeelden is Sarah Lanham Smith, een 

Amerikaanse congregationalistische vrouw 

uit de negentiende eeuw. ‘Sarah Smith ging 

naar Beiroet in de vroegste periode van de 

Amerikaanse zending. Zij stichtte daar een 

school voor meisjes, die uiteindelijk mede 

ten grondslag lag aan de huidige Ameri-

kaanse universiteit. Zij is fasci nerend van-

wege haar zelfkritische focus op wat we nu 

contextualisatie noemen. Zij maakte doel-

bewust culturele aanpassingen en leerde 

Geworteld in hoop
Dana Robert over missionaire vrouwen en Edinburgh 1910-2010

De Edinburgh-conferentie in juni zal geopend worden door Dana 

Robert, in wier werk een passie voor het persoonlijke, menselijke 

aspect van zending oplicht. TussenRuimte sprak met haar over 

missionaire vrouwen en over de voorbereiding van Edinburgh 

2010.

Op 3 juni 2010 zal Dana Lee Robert de Edinburgh-conferentie 2010 openen met een toe-

spraak. Robert is hoogleraar wereldchristendom en zendingsgeschiedenis aan de Universiteit 

van Boston. Ook is zij een van de leidende wetenschappers in de geschiedenis en de theologie 

van de zending. Recentelijk verscheen van haar hand Christian Mission. How Christianity 

 Became a World Religion.

Door haar onderzoek raakte zij gefascineerd door mensen die om idealistische redenen hun 

thuis achterlaten en in een ander deel van de wereld gaan wonen. Een belangrijk deel van haar 

werk is dan ook gewijd aan verhalen van cross-culturele zendelingen, in het bijzonder van mis-

sionaire vrouwen. Dana Robert weet zich ook persoonlijk betrokken bij cross-culturele zending 

in Zimbabwe, samen met haar man Inus Daneel, een blanke bisschop in een Afrikaanse kerk.

INTERVIEW  l  Wi lbert  van Saane
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verschillende talen. Wat mij bijzonder 

raakt, is dat zij, toen zij een vroege dood 

stierf, boos was: Waarom moet ik, nu ik 

hierheen ben gekomen en Arabisch heb ge-

leerd, sterven? Zij had meer nodig om zich 

met haar voortijdige dood te verzoenen. Die 

ontroerende eerlijkheid maakt dat ik erg op 

haar gesteld ben.’

Een vrouwenbeweging?
Kort na de wereldzendingsconferentie van 

Edinburgh 1910 bereikte het zendingswerk 

door vrouwen een hoogtepunt. In de Ver-

enigde Staten was vrouwenzending toen al 

ongeveer vijftig jaar oud. Dana Robert laat 

zien dat vrouwen vooral in de heiligheids-

bewegingen prominent aanwezig waren. 

Maar in de decennia die volgden, kwamen 

de missionaire initiatieven van vrouwen 

onder druk te staan door de grote crisis, de 

Tweede Wereldoorlog en theologische con-

troversen.

 ‘De opkomst van oecumenische organisa-

ties als de Internationale Zendingsraad 

(1921) was een hoopvol teken in de jaren 

twintig. Voor het eerst werden activiteiten 

van vrouwen in de kerk wereldwijd in kaart 

gebracht. Er was openheid en optimisme 

voor de verspreiding van het evangelie 

onder vrouwen over de hele wereld. De 

keerzijde in die tijd was echter het einde 

van gender-specifieke missie. Vrouwenzen-

ding was tot dan toe georganiseerd op basis 

van gender-rollen: door en voor vrouwen. 

Onder het mom van gelijkheid moesten 

deze organisaties zich nu voegen in de alge-

mene kerkgebonden structuren. Paradoxaal 

genoeg leidde het beëindigen van gender-

specifieke zending dus tot sluiting van or-

ganisaties voor vrouwenzending. De ge-

schillen tussen fundamentalisten en mo-

derne theologen deden vrouwen ook geen 

goed: bedieningen van vrouwen leken in-

eens in strijd met behoudende bijbelse vi-

sies. Vaak worden vrouwenbedieningen 

door dogmatische strijd geschaad.’

‘Vrouwen zijn pioniers van niet-traditionele 

vormen van zending. Dat komt doordat zij 

niet de poortwachters van de kerk zijn. Zij 

dragen niet de hoofdverantwoordelijkheid 

voor het instituut. Ze zijn niet ambtelijk 

bevestigd. Vrouwen werden in de twintig-

ste eeuw vaak geïnspireerd door Geest-

theologieën. Daarom trokken organisaties 

die gericht waren op het werk van de Geest 

en lage eisen stelden aan de vooropleiding, 

zoals heiligheidsbewegingen, veel vrouwen 

aan. Maar ook hogeropgeleide vrouwen 

gaven als docent of arts leiding aan zen-

dingswerk. In 1910 bestond tien procent van 

de door vrouwenzending uitgezonden zen-

delingen uit artsen. In die tijd werden ook 

de eerste scholen voor meisjes en vrouwen 

in Azië gesticht door zendingsvrouwen.’

Vergeten zendingsvrouwen
‘Vaak werden kerken door vrouwen geplant, 

maar in de geschiedenisboeken vind je dat 

niet terug. Ik ken verschillende voorbeelden 

van kerken die opgezet zijn door vrouwen, 

terwijl de geschiedschrijving met opzet 

mannen aanwijst als stichters. Op de Fili-

pijnen zijn er vrouwelijke kerkplanters die 

bewust voor vergetelheid kiezen. Zij zeg-

gen: Het stelde niet zo veel voor. Kijk maar 

niet naar ons werk. Een van mijn studenten 

ontdekte dat Meru-vrouwen in Kenia zon-

dagsscholen en vrouwengroepen opzetten 



41Honderd jaar wereldzending

die zich later tot kerken ontwikkelden, 

maar dat hun verhalen totaal vergeten zijn. 

Hier zie je heiligheid en nederigheid sa-

menkomen in de spiritualiteit van vrou-

wen, en daardoor worden zij niet herdacht. 

Deze verhalen moeten we terugvinden. Dat 

is een uiterst belangrijke taak van de zen-

dingsgeschiedenis.’

Dana Robert zelf ontdekte onlangs de naam 

van een niet-westerse vrouw die aanwezig 

was tijdens Edinburgh 1910. Zij was tot nu 

toe onopgemerkt gebleven, omdat haar 

naam Grace Stevens was. Ze was echter wat 

toen een ‘Eurazische’ werd genoemd: doch-

ter van een Indiase moeder en een Engelse 

vader. Zij had een officiële missionaire aan-

stelling in de Methodist Episcopal Church, 

ook al was zij een inheemse vrouw uit Ma-

dras. Dana Robert onderstreept nog eens: 

‘Dit soort verhalen moeten wij terugvin-

den.’

Missionair moederschap
‘Missionaire vrouwen richten zich vaak niet 

alleen op kerkplanting, maar op de hele 

persoon. Juist omdat vrouwen niet de 

poortwachters van de kerk zijn, hebben zij 

vaak hun taak, hun niche, gevonden in so-

ciale bedieningen. Je ziet vrouwen vaak ac-

tief in wat je persoonlijk werk zou kunnen 

noemen: relationele evangelisatie, huisbe-

zoek, praktische hulp, voedsel en kleding, 

kortom de gastvrijheid zonder welke zen-

ding nooit zou kunnen bestaan. Daarbij 

voegen vrouwen vaak oprechte inzet voor 

gerechtigheid. In dat opzicht is vrouwen-

zending holistisch. Het zwakke punt is ge-

brek aan zorg voor de institutionele kant 

van de kerk. Dat komt echter niet voort uit 

een povere ecclesiologie, maar uit het feit 

dat zij als niet-ambtsdragers minder auto-

riteit en bijdrage op dat gebied hebben.’

‘Missionaire vrouwen worden vaak ‘moeder’ 

‘Missionaire vrouwen richten zich vaak niet alleen op kerkplanting, maar op de hele persoon.’
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genoemd, of zij nu biologische moeders 

zijn of niet. Zorg voor vrouwen en (wees)-

kinderen en onderwijs in scholen zijn het 

specialisme van vrouwen in de zending. 

Het zijn zorgende, begeleidende en moe-

derlijke taken. Dit is een verwaarloosd punt 

in de missionaire historiografie. Als je de 

zendingsmodellen van David Bosch bekijkt, 

vind je daar geen ‘opvoeding en zending’ of 

‘gastvrijheid en zending’ tussen.’

Dana Robert gelooft dat vrouwen, als zij de 

missionaire prioriteiten voor de eenentwin-

tigste eeuw zouden vaststellen, het getuige-

nis van Jezus Christus vooral zouden gieten 

in relationele vormen van zending. ‘Je ziet 

een opvallende continuïteit in de missio-

naire prioriteiten van vrouwen door de 

jaren heen. Ook jonge vrouwen hebben 

grote interesse in cross-culturele relaties. 

Ook is het cruciaal dat vrouwen waken over 

rechten voor vrouwen, zoals educatie en be-

schikkingsrecht over het eigen lichaam.’

Van 1910 naar 2010
Het Edinburgh 2010-proces is, net als in 

1910, een proces van oriëntatie op de toe-

komst van de zending. ‘Dit is een uit-

stekend moment om zendingstheologie en 

missionaire prioriteiten te doordenken. Een 

van de verschillen tussen 1910 en 2010 is dat 

er nu veel meer belanghebbenden zijn, en 

daarom ook meer conferenties. Dit eeuw-

feest geeft ons een heel goede kans om te 

zien waar de zending vandaag staat in het 

licht van de demografische verschuivingen 

in het wereldchristendom: het christendom 

is niet langer een Europese, maar een mul-

ticulturele religie. Om dat te doordenken 

hebben we in het kader van Edinburgh vele 

bijeenkomsten nodig, of ze nu regionaal, 

denominatiegebonden of etnisch gegroe-

peerd zijn. Het kunnen ook conferenties 

zijn van specifieke groepen zoals de Lau-

sanne-beweging in Kaapstad of vergaderin-

gen van zendingsorganisaties. En dan is er 

natuurlijk de officiële kerkelijke bijeen-

komst in Edinburgh zelf. Het verschil tus-

sen 1910 en 2010 is dat nu vele spelers van 

over de hele wereld meedoen en dat we de 

communicatiemogelijkheden hebben om 

dit proces binnen een wereldwijd netwerk 

te laten verlopen. Het is enerverend dat 

zendingstheologie en zendingspraktijk zo 

veel aandacht krijgen uit zo veel verschil-

lende richtingen.’

‘We gaan nu werkelijk een nieuwe, multi-

culturele fase van de zending in, voorbij het 

postkolonialisme. Tussen de jaren vijftig en 

zeventig was men in de zendingstheologie 

vooral bezig met de verhouding tot het ko-

lonialisme. Men poogde het missionaire 

discours te baseren op een verwerping van 

het corpus christianum. Ik vind het fasci-

nerend dat wij nu, vijftig jaar later, in een 

andere fase zijn beland. Natuurlijk zijn 

macht en onderdrukking nog steeds van 

belang, maar zending is vandaag vooral een 

gedeelde, multiculturele onderneming. In 

vele opzichten is de zendingstheologie het 

postkolonialisme nu voorbij.’

Begin van een tijdperk
Edinburgh 1910 en 2010 hebben een wereld-

wijde visie gemeenschappelijk. Daarom be-

schouwt Dana Robert, in tegenstelling tot 

andere missiologen, Edinburgh 1910 niet 

als het einde, maar als het begin van een 
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tijdperk. ‘Wat je ziet aan het einde van de 

negen tiende en het begin van de twintigste 

eeuw, is een intens bewustzijn van wereld-

wijde verbondenheid. De opgetogenheid 

van mensen over telegraaf, radio, stoom-

schip en trein zijn te vergelijken met ons 

enthousiasme over Facebook en Twitter, 

over wereldwijde gesprekken via het inter-

net. Dat is hetzelfde gevoel van verbonden-

heid.’

‘Dit is de uitdaging voor 2010: welke nieuwe 

bloemen zullen bloeien? Op een bepaald ni-

veau zullen de 2010-bijeenkomsten samen-

vatten hoever we tot op heden gekomen 

zijn. Maar op een of andere manier zullen 

in die samenvattingen nieuwe zaadjes ont-

kiemen. Pas later zullen we weten hoe de 

bloesem eruitziet. In 1910 vatte men ook 

samen hoever men toen was. Maar te mid-

den van dat alles – lees er de documenten 

maar op na – ontdek je het zaad voor wat er 

zou volgen.’

Gedenken en hopen
‘Wij moeten de eeuw die achter ons ligt, ge-

denken, juist omdat er zo veel tumult en 

conflict was. Er waren geschillen over zen-

dingstheologie te midden van enorme poli-

tieke uitdagingen. Paradoxaal genoeg 

schenkt actief gedenken ons vrijheid om 

plannen voor de toekomst te maken. Ik vind 

het meeslepend dat dit niet alleen wordt ge-

daan door westerse geleerden. Kerkleden en 

zendingsmensen van over de hele wereld 

zijn erbij betrokken. Nu de zending van 

vele oudere, mainline westerse kerken bijna 

is ingestort, moeten we verder. We moeten 

gedenken zonder overweldigd te worden 

door schuldgevoelens. Het is goed misstap-

pen te erkennen, maar veertig jaar lang 

heeft de westerse zending zich in die mis-

stappen gewenteld. Met het bad water heb-

ben zij het kind weggegooid. Ze hebben 

zending verworpen vanwege schaamte over 

het kolonialisme. Welnu, het is tijd om – 

als westerlingen – onze plek in te nemen in 

een waarlijk wereldwijde kerk en te zien 

welke rol wij kunnen spelen. We moeten 

ermee ophouden onszelf te straffen om wat 

mensen in 1940 gedaan hebben.’

De openingstoespraak tijdens de Edinburgh 

2010-conferentie zal een historisch moment 

zijn. Wat wil Dana Robert op dat moment 

overbrengen? ‘Wat ik kan zeggen, is dat het 

als een zware verantwoordelijkheid voelt en 

dat ik de Heer moet vragen mij te helpen. 

Dat zeg ik niet zomaar. Dat meen ik echt. 

Het voornaamste wat ik in mijn toespraak 

wil doorgeven, is toewijding, gegrondvest 

op christelijke hoop, dat wij mensen van 

hoop zijn. Ons gedenken is stevig gegrond 

in ons openbaringsvisioen. De metafoor 

van wortels en vleugels past daar goed bij. 

We zijn geworteld in hoop, en juist die ver-

worteling geeft ons vleugels. Als christenen 

in deze wereld geen mensen van hoop zijn, 

verdienen we het niet hier te zijn.’

— Wilbert van Saane, voormalig zendings-

predikant in Libanon, is als stafmedewerker 

verbonden aan de Nederlandse Zendingsraad.

Dana Robert over missionaire vrouwen en Edinburgh 1910-2010
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Gedurende een periode van dertien jaar werkte ik in Oost-Afrika, het grootste 

deel van de tijd als lekenmissionaris bij een diaconale organisatie in Kenia die 

ik mede oprichtte: Saint Martin Catholic Social Apostolate. Toen ik medio 

2006 uit de Saint Martin-gemeenschap vertrok, besloten de mensen die bij dit 

werk betrokken waren, mij terug te zenden naar het Noorden. Ik werd terug-

gestuurd met een missie, een zending, hoewel niet expliciet gemaakt werd wat 

die missie dan wel was. Ik vond dit een mooi idee. Vele jaren daarvoor was ik 

door het Noorden naar het Zuiden gestuurd, nu was het andersom, zij het dat 

hun support aan mij van morele aard zou zijn, en niet financieel. Ik citeer de 

woorden van mijn collega, een priester, bij mijn vertrek in 2006:

  Wij laten Ans niet zomaar teruggaan naar Nederland, maar zenden haar terug, 

terug naar haar eigen mensen, die ook onze broeders en zusters zijn. Wij menen 

dat voor ons de tijd gekomen is om iemand uit te zenden naar het Noorden om zo 

bij te dragen aan het veranderingsproces in de daar bestaande leefgemeenschap-

pen, om hen te doen groeien in liefde, solidariteit en het delen met elkaar.

Blijkbaar was er bij deze diaconale gemeenschap zo’n enthousiasme en ge-

drevenheid, hadden zij zulke verrijkende ervaringen met kwetsbare, arme en 

gewonde mensen en zagen zij zulke mooie stappen voorwaarts bij het bevor-

deren van solidariteit in buurtgemeenschappen, dat zij dat wilden delen met 

andere landen in de wereld, dat zij ons hier in het Noorden ditzelfde geluk 

toewensten. Dat kun je toch wel een ‘missionaire drive’ noemen, misschien 

zoiets als waarmee Europeanen honderd jaar geleden vertrokken naar het 

Zuiden om het evangelie met mensen te delen of om de levenssituatie van in 

hun ogen arme mensen te verbeteren. Wat deze Kenianen met ons hier in Ne-

derland zouden willen delen, probeer ik in het navolgende duidelijk te 

maken.

Wat kan het Noorden leren
van het Zuiden?

Na dertien jaar werken in Oost-Afrika werd Ans van Keulen terug-

gezonden, terug naar het Noorden. Ze werd teruggestuurd met 

een missie, een zending. In welk geluk wilden de Kenianen ‘ons 

hier in het Noorden’ laten delen?

PERSPECTIEF  l  Ans van Keulen
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Eigen armoede
Ik vond die terugzending wel een mooi idee, maar al gauw merkte ik dat de 

gemiddelde Nederlander daar heel anders over dacht. ‘Ze hebben je naar ons 

gezonden? Kunnen ze niet beter eerst hun eigen problemen oplossen voordat 

ze ons iets gaan vertellen!’ Ik werd behoorlijk vreemd aangekeken en reali-

seerde mij des te meer dat de jaren in Afrika mij hadden veranderd. Ik was er 

enorm door verrijkt en vond – en dat vind ik nog steeds – dat Nederland, en 

dan vooral kerkelijke gemeenschappen, iets van de gemeenschap van Saint 

Martin heeft te leren. Zoals ikzelf leerde: ik ging naar Afrika om iets aan de 

armoede te veranderen, maar uiteindelijk moest ik iets aan mijn eigen ar-

moede gaan doen.

Ik zal een paar punten van deze armoede benoemen, die, denk ik, mijn eigen 

armoede beschrijven, maar daarmee die van vele andere mensen in het noor-

den van de wereld.

Relaties met andere mensen zijn belangrijk in Oost-Afrika.
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1 Proces versus resultaat

Wij, Nederlanders, en met ons vele anderen in het Noorden, zijn enorm op 

resul taat gericht. Het doet er niet altijd toe hoe, als we het resultaat maar be-

reiken. Neveneffecten, zowel positief als negatief, verliezen we nogal eens uit 

het oog. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Kenianen kijken er iets anders te-

genaan. Zij vinden bijvoorbeeld de relaties met andere mensen belangrijker 

dan willen ‘scoren’. Dat leidt soms ook tot vertraging. Ik werd wel eens on-

geduldig in langdradige vergaderingen, maar ging langzamerhand ook inzien 

dat daarmee aan een ander ‘resultaat’ werd gewerkt: harmonie, mensen in 

hun waarde laten, gezichtsverlies vermijden, eenheid, onderling vertrouwen 

en begrip. Geen instant-resultaten, maar wel heel waardevol voor de lange 

termijn.

Eigenlijk is de ontwikkeling van het werk in Saint Martin een voorbeeld van 

een ommezwaai van resultaatgerichtheid naar procesgerichtheid. Was de or-

ganisatie in eerste instantie bedoeld om de problemen van gehandicapten, 

aids-patiënten, straatkinderen en andere hulpbehoevenden op te lossen, 

langzamerhand verschoof de focus naar het proces dat in de buurtgemeen-

schappen plaatsvond. En dat proces was eigenlijk heel bijzonder, als je daar 

oog voor kreeg. Saint Martin wierf in de kerken van buurtgemeenschappen 

vrijwilligers die vorming en toerusting kregen om zich in te zetten voor de 

kwetsbare mensen in hun buurt. Deze mensen mobiliseerden op hun beurt 

anderen als de problemen te groot werden. Tijdens dit werk werd duidelijk 

dat het werken met kwetsbare mensen de vrijwilligers zelf niet onberoerd 

liet. Ze werden geraakt, geconfronteerd met zichzelf. Ze werden verrijkt, en je 

zag hen veranderen in betere, maar ook gelukkiger mensen.

Saint Martin ontdekte daarmee dat niet alleen de arme, maar zeker ook de 

rijke mens en de gemeenschap als geheel hulp nodig hebben. De ervaring 

leerde dat de aanwezigheid van kwetsbare mensen in een gemeenschap daar-

om niet zozeer als een probleem moest worden gezien, maar als een moge-

lijkheid – misschien zelfs wel als een godsgeschenk – om liefde en solidariteit 

in mensen en in een gemeenschap als geheel te bevorderen. Dit proces dat in 

een gemeenschap in gang werd gezet, werd daarmee van even groot belang 

als het uiteindelijke resultaat dat dit had voor de gehandicapten of mensen 

met aids. De missie verschoof van de hulpbehoevenden naar de gemeenschap 

eromheen. Deze weg om de kwetsbare mens te helpen werd weliswaar een 

heel lange, maar bleek geplaveid met heel mooie en waardevolle stenen.
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Nevenresultaten
Er waren prachtige nevenresultaten in zo’n buurtgemeenschap: mensen uit 

verschillende kerkelijke hoeken en met verschillende etnische achtergronden 

kwamen naar bijeenkomsten om te praten over de manier waarop zij de 

kwetsbaren onder hen konden helpen. Theologische gelijkhebberij verstom-

de. Mensen die elkaar voorheen niet aankeken, kwamen ineens wel in ge-

sprek. Op diaconale thema’s bleken de mensen elkaar gemakkelijk te kunnen 

vinden. Hoe verschillend de kerkgenootschappen ook waren, de vrijwilligers 

waren allemaal enthousiast over één ding: zij wilden niet alleen meer bidden 

en zingen, maar ook praktisch handen en voeten geven aan het geloof. Van 

een katholieke organisatie veranderde Saint Martin langzaam in een oecu-

menische beweging: een mooi proces van eenwording en verbroedering. En dat 

is weer vergelijkbaar met de processen die wij bij Stem in de Stad in Haarlem 

zien.

Het diaconale werk dat deze processen in de buurtgemeenschappen in gang 

zette, leidde bij de betrokkenen ook tot geloofsverdieping. Saint Martin be-

steedde veel tijd en aandacht aan vorming en toerusting. Het was evident dat 

werken met kwetsbare mensen kan verrijken, maar ook uitputten. Om het vol 

te kunnen houden zijn geestelijke voeding en inspiratie nodig. Verrassender-

wijs kwamen bij deze vormingsactiviteiten de bijbelse verhalen in een ander 

perspectief te staan, omdat zij nu werden gelezen en geïnterpreteerd in het 

licht van de kwetsbare, hulpbehoevende medemens. Geloof en praxis kwa-

men samen en gingen elkaar bevruchten. De Geest ging voelbaar aan het 

werk. Daar moest ook ik in groeien. Werk en geloof waren bij mij lang twee 

gescheiden werelden geweest. Nu kwamen ze samen.

2 Gebrek versus beschikbaarheid van aandacht en tijd

Wat me het meest opviel, toen ik terugkwam in Nederland, was het gebrek 

aan tijd (of gaat het om prioriteit?). Wij hebben onze levens totaal dichtge-

timmerd met werk, hobby’s, op vakantie gaan en andere dingen. Wilde ik op 

verlof in Nederland mijn goede vrienden zien, dan moest de agenda erbij 

komen, en kon er een afspraak over twee à drie weken worden gepland. Dat is 

volstrekt ondenkbaar voor een Keniaan: die zou meteen naar het vliegveld 

komen of anders diezelfde avond nog langswippen. Andere verplichtingen 

moeten voor die vriendschap wijken.

En is er iemand overleden of ziek, dan wijkt ook alles. Aandacht en tijd voor de 

lijdende vriend staan voorop. Niet even een uurtje, nee, een week lang komt 

Wat kan het Noorden leren van het Zuiden?
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de hele buurt ’s avonds bijeen om te rouwen, te zingen en steun te verlenen 

wanneer er iemand is overleden.

Diep onder de indruk was ik van de enorme gastvrijheid en ruimhartigheid van 

Kenianen. In Saint Martin hadden wij weinig problemen als we een kind in 

nood moesten onderbrengen. Er was altijd wel ergens plek in een gezin. ‘Ach,’ 

zeiden ze dan, ‘we hebben genoeg maïs en bonen, en ’s avonds geven we de 

etensresten toch aan de kippen. Dus er kan nog wel een eter bij.’ Stonden er 

ontheemden op de stoep van ons kantoor, dan was er altijd wel een collega bij 

wie zij een nachtje konden slapen totdat we een andere oplossing hadden. Zo 

gemakkelijk zijn wij daar in Nederland niet in. Hoe krijgen we dat allemaal 

geregeld, denken we dan. En dan voeren we ook nog de discussie over ‘profes-

sionele distantie’.

3 Polariserende communicatie versus bruggen bouwen

Als ik tegen iets aangelopen ben bij mijn terugkomst in Nederland, is het wel 

de directe en polariserende manier van communiceren die wij erop na hou-

den. Ik vind het een masculiene manier van met elkaar praten. De focus is op 

wat ons scheidt, niet op wat wij gemeen hebben. Ook daarin zie ik een grote 

nadruk op ‘scoren’. Het slaat vaak diepe kloven tussen mensen. Je staat ineens 

tegenover in plaats van naast elkaar, terwijl het onderwerp van verschil soms 

van heel gering belang is. Kenianen beginnen bij wat hen bindt, slaan dus 

eerst de brug en praten dan pas over wat hen scheidt, maar dan staan ze al 

wel naast elkaar.

Wat staat wederkerigheid, leren van Afrika, in de weg?

Superioriteitscomplex
Als het Noorden en het Zuiden zo veel van elkaar te leren hebben, waarom is 

er dan zo weinig sprake van wederkerigheid? In dit kader wil ik mij graag be-

perken tot mijn eigen ervaringen. In de voorbereiding op mijn werk als leken-

missionaris werd in diverse cursussen veel aandacht besteed aan ‘wederkerig-

heid’. Daar lag het dus niet aan. In Kenia kwam ik er echter pas na vele jaren 

achter dat er in mij en in vele andere Europeanen een diepgeworteld superio-

riteitscomplex zit (en bij de Afrikaan, zeker de Oost-Afrikaan, een inferiori-

teitscomplex, maar dit terzijde). Met de mond belijden we dat we van Afrika 

willen leren, maar diep in ons hart willen we daar vooral gaan ‘helpen’, omdat 

we onszelf, onze samenleving en onze westerse waarden hoger aanslaan.
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Ik liep daar zelf tegen aan, maar ik ervoer dat ook in hoge mate bij andere 

 Europeanen die met goede bedoelingen voor kortere of langere tijd in Saint 

Martin kwamen werken. Honderd jaar zending en missie hebben ons met de 

mond leren praten over wederkerigheid, maar het is nog maar moeizaam ge-

zakt in ons hart. Dat was een grote les die ik moest leren. De missie die ik in 

Afrika had, was in die zin niet eens zozeer de diaconale die ikzelf voor ogen 

had, maar was de missie af te dalen in mijn eigen hart. Een missie die mis-

schien wel heel wat taaier was dan die eerste, en een waarmee ik voorlopig 

niet klaar ben, een die ik mee teruggenomen heb naar Nederland.

Spiegel
In dat proces van zelfonderzoek, van het heroverwegen van mijn eigen waar-

den in het leven, blijken de meest kwetsbaren uiteindelijk nog het meest be-

hulpzaam. Zoals Paul, de geestelijk gehandicapte tuinman in Saint Martin, of 

de aan drugs verslaafde man hier bij Stem in de Stad. Met hun taal van het 

hart of met hun confronterende en ongeremde vragen houden zij mij de spie-

gel voor die ik zo nodig heb.

Om mijzelf te blijven herinneren aan die nieuwe missie hangt het volgende 

citaat van de heilige Franciscus van Assisi boven mijn bureau:

You are not saved by your works,

however good they may be,

but rather you yourself

have to become the work of God.

Dit artikel is een bewerking van de bijdrage van Ans van Keulen voor de bijeen-

komst ‘Zending en missie vandaag. Op weg naar Edinburgh 2010. Honderd jaar 

missie en zending’ op 27 juni 2009 bij Stem in de Stad in samenwerking met de 

Nederlandse Zendingsraad.

— Ans van Keulen werkte dertien jaar als lekenmissionaris in Oost-Afrika  

(www.saintmartin-kenya.org) en is momenteel werkzaam als adjunct-directeur van 

het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad in Haarlem

(www.stemindestad.nl).

Wat kan het Noorden leren van het Zuiden?
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Opstaan

Deze handen zijn wellicht de beroemdste handen uit de kunstgeschiedenis.

Het mysterie van de schepping van de mens, zoals beschreven in het boek 

 Genesis, is door Michelangelo verbeeld met grote eenvoud en enorme kracht. 

De achtergrond is neutraal, zodat niets in de schildering onze aandacht kan 

afleiden van dit voorname onderwerp.

Rechts nadert God de Vader, die zijn arm besluitvaardig uitstrekt, met zijn 

wijsvinger Adams vinger nog net niet aanrakend. Links ligt Adam, die ont-

waakt uit een diepe slaap. Zijn hand reikt naar de goddelijke hand, vol ver-

trouwen.

Adam zal weldra opstaan, zich oprichten. Een klimmende of opstijgende be-

weging is in alle culturen en religies verbonden met de symboliek van het 

transcendente, het uitstijgen boven de zintuiglijke grenzen, het intuïtief aan-

voelen of zelfs bereiken van het hogere, het onkenbare, het onvatbare.

Het rustige en grootse gebaar van de goddelijke hand bij Michelangelo weer-

spiegelt dit vermogen.

— Rita Keymeulen is hoofd museale zaken van Museumpark Orientalis

(www.museumparkorientalis.nl).

Afbeelding: Michelangelo, plafond van de Sixtijnse kapel, Rome, 1508-1512, detail, 

de schepping van Adam

BEELDMEDITATIE l  R i ta Keymeulen
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Was 2009 in Nederland het 

jaar van Johannes Calvijn, 

in België stond in 2009 

pater Damiaan voluit in de 

schijnwerpers. Pater Dami-

aan, als Jozef de Veuster in 

1840 in Tremelo geboren, 

zette zich tijdens zijn leven 

in voor de lepralijders. Hij 

overleed zelf aan lepra, in 

1889 in Molokai, Hawaï. De 

heiligverklaring van pater 

Damiaan vond op 11 oktober 

2009 plaats in Rome.

In de aanloop tot de heilig-

verklaring was er zeer veel 

belangstelling in de Bel-

gische media voor Dami-

aan. Dag- en weekbladen 

brachten specials uit met 

historische en biografische 

overzichten. Kardinaal 

Danneels was veelvuldig 

met beschouwingen en 

commentaar in kranten en 

op de televisie aanwezig. Er 

verschenen vijf nieuwe 

boeken over Damiaan, en er 

waren bijzondere uitvoe-

ringen: twee theatermono-

logen (één door Tine Ruys-

jaren zelfs pijnlijk letterlijk 

– dat christelijke spirituali-

teit nooit vrijblijvend is, 

maar radicale zelfgave voor 

de minsten inhoudt. Maar 

Damiaan leert ons ook een 

andere wijsheid, die van-

daag minstens even kost-

baar is: wat het betekent je 

leven helemaal af te stem-

men op Gods wil. Dami-

aans grootheid schuilt  

wezenlijk in zijn volkomen 

transparantie voor God en 

Jezus Christus. Dat is de 

werkelijke betekenis van 

deze heiligverklaring.’

Ook de nieuwe president 

van Europa, Herman van 

Rompuy, eert de nieuwe 

heilige. Hij onderbrak deli-

cate Belgische begrotings-

besprekingen om de heilig-

verklaring van pater Dami-

aan in Rome bij te wonen.

Pater Damiaan is de pa-

troonheilige van alle men-

sen die in uitzichtloze situ-

aties toch hoopvol blijven 

volharden.

schaert als moeder van 

pater Damiaan) en een mu-

ziektheater.

Hoewel er als altijd ook 

scepsis is over de wonderen 

die hij verricht zou hebben, 

is iedereen het erover eens 

dat zijn radicale solidariteit 

met de allerarmsten boven 

iedere verdachtmaking ver-

heven is. In België klonk 

het: ‘Een sprekender icoon 

van christelijke naasten-

liefde en martelaarschap is 

amper denkbaar.’ De bron 

van Damiaans engagement 

was door en door religieus. 

Hij ervoer een bijzondere 

persoonlijke relatie met 

Jezus Christus. Hij leefde 

uit de Schriften, besteedde 

alle aandacht aan het gebed 

en putte kracht uit de sa-

cramenten. Daarbij voelde 

hij zich ingebed in de 

rooms-katholieke kerkge-

meenschap. Tertio, het 

Vlaamse katholieke opinie-

weekblad, schreef: ‘In Da-

miaan zien we – op de fo-

to’s van zijn laatste levens-

2009: het jaar van Damiaan

De Vrouwengroep van de 

Raad voor Levensbeschou-

wingen en Religies in Am-

sterdam is een netwerk-

organisatie die sinds 1998 

bestaat. De bijeenkomsten 

Interreligieuze dialoog tussen vrouwen

IMPRESSIES |  samenstel l ing:  Dineke Spee
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van de vrouwengroep vin-

den plaats op wisselende lo-

caties: in moskeeën, syna-

gogen, tempels en kerken. 

Dat geeft de bijeenkomsten 

een waardevolle toevoeging, 

mits men een neutrale 

ruimte kiest. De groep be-

staat uit negen vaste orga-

nisaties, maar incidenteel 

schuiven er meer aan. Ge-

spreksonderwerpen zijn bij-

voorbeeld vooroordelen en 

discriminatie. In september 

waren vertegenwoordigers 

van de vrouwengroep aan-

wezig bij de Lady’s Rama-

dan, bij het verbreken van 

de vasten. Toen werd er ge-

sproken over de noodzaak 

de vasten soms te onder-

breken en over het thema 

‘verantwoordelijkheid en 

vasten’. Er zijn contacten 

met een Interfaith-groep in 

Birmingham. www.amster-

damsevrouwengroep.nl

Dom Hélder Câmara 

Wereldwijd werden er in 

2009 ook activiteiten geor-

ganiseerd ter gelegenheid 

van het honderdste geboor-

tejaar van Dom Hélder Câ-

mara. In Nederland gebeur-

de dit vanuit de bijzondere 

leerstoel voor vrede en ge-

rechtigheid Dom Hélder Câ-

mara, sinds 1985 gevestigd 

aan de Vrije Universiteit. 

Dom Hélder Câmara – bis-

schop van de armen, bis-

schop van de vrede, rode 

bisschop – was aartsbis-

schop van een van de arm-

ribisch gebied bepaald als 

deze man, klein van gestal-

te, maar groot van geest.’

Elke twee jaar wordt door de 

VU een gastdocent uitgeno-

digd om de Hélder Câmara-

lezing te verzorgen. Op 8 

oktober 2009 hield een van 

de meest invloedrijke Brazi-

liaanse theologen van dit 

moment, dr. José Oscar 

 Beozzo, deze lezing, onder 

de titel ‘Dom Hélder. Me-

mory, Prophecy and Hope’.

ste regio’s van Brazilië: 

Olinda en Recife. Câmara 

zag dat veel leed in zijn om-

geving voortkwam uit on-

rechtvaardige economische 

relaties. ‘Zonder gerechtig-

heid geen vrede’ was een 

van zijn lijfspreuken. De be-

kende Peruaanse bevrij-

dingstheoloog Gustavo Gu-

tiérrez schreef onlangs over 

Câmara: ‘Weinig mensen 

hebben in de vorige eeuw, 

maar ook nog daarna, zo-

zeer de weg van de kerk in 

Latijns-Amerika en het Ca-

Jubileum IFES Nederland

Op 20 november 2009 vier-

de IFES Nederland haar vijf-

tigjarig jubileum. Het lus-

trum werd luister bijgezet 

door een symposium, een 

reünie en een dankdienst in 

de Jacobikerk te Utrecht. De 

directeur van IFES Neder-

land, ir. Bert den Hertog, 

stond in deze dienst stil bij 

verleden en toekomst van 

de beweging. Hij stelde het 

woord ‘bewogenheid’ cen-

traal. De bewogenheid van 

Jezus met mensen is ten 

diepste ook wat studenten 

en stafwerkers van IFES 

heeft bewogen in de afgelo-
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pen vijftig jaar. Uitdagin-

gen van vandaag zijn onder 

meer de grote aantallen in-

ternationale studenten in 

Nederland. ‘Velen worstelen 

met eenzaamheid. Zij dagen 

ons uit om hen niet bij ons 

uit te nodigen, maar naar 

hen toe te gaan.’ IFES heeft 

al een aantal stafwerkers 

voor internationale studen-

ten in dienst; sommigen 

van hen zijn zelf cross-cul-

turele zendelingen.

IFES staat voor Internatio-

waar hoger onderwijs ge-

geven wordt. Bert den Her-

tog sprak tijdens de dank-

dienst de wens uit dat dit 

aantal in de komende jaren 

met nog eens tien fulltime-

equivalenten wordt ver-

hoogd, zodat meer steden 

een eigen stafwerker kun-

nen krijgen. Ter gelegen-

heid van het lustrum van 

IFES komt een feestbundel 

uit, die besteld kan worden 

via www.ifes.nl.

nal Fellowship of Evangeli-

cal Students. Het is een we-

reldwijde missionaire bewe-

ging van studenten voor 

studenten. De beweging 

wordt momenteel geleid 

door algemeen secretaris 

Daniel Bourdanné uit 

Tsjaad. In Nederland is het 

werk van IFES in de afgelo-

pen decennia sterk ge-

groeid. De organisatie IFES 

Nederland heeft dertien 

stafwerkers in dienst, ver-

spreid over diverse steden 

Vanaf 2009 verscheen het 

Tijdschrift voor Theologie 

(uitgeverij Boom) in een 

vernieuwde vorm. Het Tijd-

schrift voor Theologie geeft 

niet alleen antwoord op ac-

tuele vraagstukken van ge-

loof en religie, maar gaat 

ook in op brede maatschap-

pelijke kwesties. Het blad 

verschijnt vier keer per jaar 

en telt 104 bladzijden per af-

levering; een abonnement 

kost € 39,50. www. 

 tijdschriftvoortheologie.net

De Protestantse Kerk in Ne-

derland komt met een 

nieuw tijdschrift: Festus. 

Het verschijnt twee keer per 

jaar. Festus heeft als onder-

titel: forum voor samen-

levingsvragen van de Pro-

testantse Kerk in Nederland. 

De themanummers publi-

ceren bijdragen op weten-

schappelijk niveau met een 

journalistieke toon. De eer-

ste aflevering gaat over de 

verhouding tussen kerk en 

staat. www.pkn.nl

Zwervers voor de kerk

Nieuwe publicaties

Areopagus, centrum voor 

kerk, cultuur en samen-

leving in Waterland, heeft 

een bijzonder missionair 

project ontwikkeld. Er wer-

den vier affiches voor ken-

merkende momenten van 

het kerkelijk jaar gemaakt 

(Kerstmis, Kerkbalans, 

Pasen, Pinksteren).  

Elk af fiche bevat een bood-

schap van twaalf letters, 

met een hobo-teken erin ver-

werkt. Hobo’s zijn de zwer-

vers van het platteland in 
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In het kader van de viering 

van honderd jaar Wereld-

zendingsconferentie loven 

de Evangelische Zendings-

alliantie en de Nederlandse 

Zendingsraad eenmalig een 

Edinburgh-prijs uit. EZA en 

NZR willen hiermee aan-

dacht vragen voor inspi-

rerende missionaire initia-

tieven.

Er is veel gebeurd sinds de 

Wereldzendingsconferentie 

van Edinburgh in 1910. Zen-

ding is van en naar alle con-

tinenten gevloeid. Het 

zwaartepunt van het chris-

tendom ligt niet langer in 

het Westen. Het lichaam 

van Christus is overal ter 

wereld te vinden, in vele ge-

stalten. De tijd van missie is 

echter niet voorbij: overal 

staat de kerk voor nieuwe 

Amerika. Zij lieten onder-

weg merk tekens op huizen 

achter om hun medezwer-

vers te informeren (dit is 

een vriendelijk, of een on-

veilig huis, bijvoorbeeld). 

uitdagingen. Wat is zending 

in deze nieuwe situatie, in 

de eenentwintigste eeuw? 

Welke werkwijzen verdie-

nen navolging? In het eerste 

kwartaal van 2010 stemden 

de deelnemers van EZA en 

NZR over de genomineerde 

initiatieven. De prijs is een 

bronzen beeldje van de boa-

bab, de apenbroodboom uit 

de tropen.

Informatie: hoogenkamp@

hetnet.nl.

Missionaire prijs

Verschil moet er zijn

Op de IKON/Volzin-confe-

rentie over pastoraat en po-

pulisme pleitte theoloog 

Lucien van Liere voor genu-

anceerd taalgebruik bij het 

denken en spreken over cul-

turen en categorieën, over 

identiteiten en gezindten. 

In het politieke debat en in 

de media wordt ‘andersheid’ 

vooral gevoed door taal. 

Waar de ander beschouwd 

wordt als een vertegenwoor-

diger van een gehele catego-

rie, kan ‘haattaal’ een kans 

krijgen. Bij haattaal wordt 

teit. Dat is niet altijd een-

voudig, maar wel noodzake-

lijk om samen te leven.

Van Liere is redactielid van 

TussenRuimte en medewer-

ker van het Centrum voor 

Interculturele Theologie, 

Interreligieuze dialoog, 

Missiologie en Oecumenica 

(IIMO). De conferentie werd 

op 13 november 2009 in Hil-

versum gehouden. www.

ikonrtv.nl / www.volzin.nu

de context vergeten waarin 

een woord of zin gebruikt 

wordt. Het verdwijnen van 

de context betekent dat de 

gangbare taal geen menin-

gen produceert of verklaart, 

maar vaststelt. Iets zou niet 

zus of zo kunnen zijn, maar 

is zo. Zo kan ‘anders’ heel 

snel verworden tot ‘afwij-

kend’, en tot ‘ongewenst en 

gevaarlijk’. Het antigif voor 

haattaal ligt in het recht 

doen aan de context, aan de 

complexe werkelijkheid en 

aan de verwarrende plurali-
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Jan Derix, Brengers van de Boodschap. Geschie-

denis van de katholieke missionering vanuit Ne-

derland van VOC tot Vaticanum II, Nijmegen: 

Valkhof Pers, 2009, 803 bladzijden plus 48 foto-

pagina’s, € 39,50

Jan Derix (1937-2009) was een kleurrijk journalist uit Horst in Noord-Lim-

burg. Hij schreef ook boeken: over schapenteelt en Limburgs bier, over een 

tegendraadse koloniale ambtenaar in Nieuw-Guinea, over een zakenman-

missionaris op de Filipijnen. Ook over Eva den Hartog, officier bij het Leger 

des Heils, maar nogal omstreden vanwege haar nadruk op sociale actie en de 

beschuldiging van veronachtzaming van prediking van Gods woord.

Na zijn pensionering begon Derix aan een echt groot boek, prachtig in hard-

cover uitgegeven: een ambitieuze geschiedenis van de Nederlandse katholie-

ke missionaris. Het is een boek vol heroïek. Missionaire actie wordt beschre-

ven met veel militaire termen: er zijn voorlopers en hulptroepen, gebieden 

worden bezet. Missietijdschriften hadden nog namen als Het Offer. Ook de 

zouaven worden beschreven, de katholieke jongeren die in 1869/1870 de pau-

selijke staat wilden verdedigen tegen nationalistische Italianen. Maar het 

gaat vooral over die vele leden van religieuze orden en congregaties – paters, 

broeders en zusters – die in de negentiende en de twintigste eeuw naar mis-

siegebieden gingen. Dat zijn de toegewijde bedienaren van een machtige mis-

siemachine, die op heel veel (maar lang niet alle) plaatsen succesvol was. In 

1960 waren er negenduizend uitgezonden over de hele wereld. Het verhaal 

van hun werk wordt breed uitgemeten: gevaren, tegenslagen; martelaren-

bloed stroomt over veel bladzijden. Niet alleen de heidenen, ook de koloniale 

ambtenaren, veelal vrijmetselaars genoemd, zijn hier tegenstanders naast de 

protestanten. Derix gebruikt de taal van zijn bronnen en houdt ervan smeu-

ige citaten te geven. Derix heeft de doorstart naar de huidige tijd niet kunnen 

maken. Zijn laatste hoofdstuk heet ‘aftocht en afloop’. Daarmee is dit stoere 

boek over de dappere helden ook wel heel sterk een heimwee-boek geworden.

— Karel Steenbrink, emeritus hoogleraar Interculturele Theologie, Universiteit 

 Utrecht

BOEKEN |  samenstel l ing:  Wi lbert  van Saane
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Hendrik Hoet, De weg van Paulus. Leven en brie-

ven van de apostel der volkeren, Tielt: Lannoo, 

2008, 191 bladzijden, € 14,95

In honderdzestig bladzijden een inleiding op Paulus bieden is een hele pres-

tatie. Het boek valt uiteen in twee delen. Het eerste (‘Van Jeruzalem naar 

Rome’) bespreekt Paulus’ leven, het tweede (‘Herderlijke brieven’) zijn ge-

schriften. Hoet schetst Paulus als geworteld in de bijbelse tradities van Israël, 

maar ook zeer goed bekend met de Grieks-Romeinse cultuur van zijn tijd. 

Over het geheel genomen biedt dit boek een goed overzicht, waarbij Hoet 

vooral de ge gevens uit Paulus’ brieven en Handelingen naast elkaar legt en 

daaruit een algemeen beeld reconstrueert.

Een paar kritische opmerkingen zijn wel op hun plaats. Jammer dat de grote 

problemen van het onderzoek naar Paulus niet echt aan de orde komen. Zo 

was het goed geweest de moeilijkheid van de verhouding van de brieven en 

Handelingen aan te kaarten. Is Handelingen wel zo betrouwbaar? Die vraag 

wordt nu eigenlijk niet gesteld. Verder komt de vraag niet aan de orde hoe het 

zit met de authenticiteit van de brieven van Paulus zelf. Dat Hebreeën niet 

van Paulus is, wordt besproken. Maar Hebreeën pretendeert ook helemaal 

niet van Paulus te zijn. Dat er in de academische wereld een grote mate van 

overeenstemming over bestaat dat een groot aantal brieven op Paulus’ naam 

waarschijnlijk ook niet van hem zelf is, wordt in dit boek niet eens genoemd. 

En dat is jammer. Hier en daar lijkt de auteur verder van mening dat Paulus 

vóór zijn roepingservaring gebukt ging onder de last de wet te houden, een 

last waarvan hij door Christus verlost werd. Het is toch echt ingewikkelder 

dan dat. Niettemin: als een eerste inleiding op Paulus voor een breder publiek 

biedt dit boek geschikt materiaal. Maar iets kritischer had wel gemogen.

— Dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Uni-

versiteit Amsterdam, onder meer auteur van Paul the Missionary (2003)



58 TussenRuimte 2010 | 1

TR

Mechteld Jansen, Wie zijn wij dan? Over erken-

ning en verbondenheid tussen mensen die alles, 

bijna niets, een beetje of heel veel geloven, Zoe-

termeer: Meinema, 2008, 146 bladzijden, 

€ 14,90

Wordt ‘mijn God’ nog weer ‘onze God’? Dat is de vraag die Mechteld Jansen in 

dit kloeke boekje drijft. Oprecht is haar verlangen naar geloofsgesprek met 

mensen die niet – of niet meer – in de kerk te vinden zijn, maar door wie zij 

zich wel in haar geloof wil laten uitdagen, bevragen, corrigeren. Ze bekent 

haar genegenheid voor de gewone kerk, waar iemand ‘een medaille krijgt 

omdat hij dertig jaar lang – dertig jaar! – de kalenders heeft rondgebracht’ 

(69), maar verlangt tegelijkertijd naar een wijdere en lossere gemeenschap 

van geïnspireerde mensen. Is er verbinding, communitas, mogelijk in deze tijd 

van diffuse en geïndividualiseerde religie, zowel binnen de kerk als daarbui-

ten?

Het boek is in drie delen opgezet. In het eerste deel gaat Jansen op zoek naar 

wat haar verbindt met atheïsten, met ‘heel veel’ gelovigen, met ‘ietsisten’ en 

met mensen die ‘van alles’ geloven. Die persoonlijke invalshoek is sterk en 

 levert veel op. Prachtig is de beschrijving van de sfeer in het orthodox-protes-

tantse gezin waarbij zij als kind over de vloer kwam. Het tweede deel stelt de 

vraag of het zoeken naar verbinding hetzelfde is als het zoeken naar identi-

teit. Ze geeft enkele criteria hoe het nieuwe ‘wij’ eruit zou kunnen zien. Er-

kenning als geschenk (Ricoeur) is een sleutelwoord, evenals de wil tot samen-

leven en tot verplaatsing in de ander.

In het slotdeel ontvouwt Jansen haar voorstel tot veelbeelding, waarmee ze 

aangeeft zo veel mogelijk uitwisseling te wensen van beelden van God, wereld 

en mens. Een explosie van beelden. Voor de missioloog ziet ze een tolkenrol 

weggelegd om te vertalen tussen vreemde en vertrouwde godsbenoemingen.

Dit sprankelend geschreven boek is een aanrader voor iedereen die een mis-

sio naire kerk en de kwaliteit van het geloofsgesprek ter harte gaan.

— Dr. Heleen Zorgdrager, relatiebeheerder Europa bij de afdeling Zending van 

ICCO en Kerk in Actie
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Marcel Barnard en Gerda van der Haar (redactie), 

De Bijbel cultureel, Zoetermeer: Meinema/Kapel-

len: Pelckmans, 2009, 694 bladzijden, € 89,90

De Bijbel cultureel is een prachtig boek, dat ik iedereen kan aanbevelen die wil 

weten hoe de Bijbel in de twintigste en het begin van de eenentwintigste 

eeuw een bron van inspiratie is geweest voor de kunst, en dat ondanks de 

secu larisatie die in die tijd in de westerse wereld plaatsvond.

Het boek is opgebouwd rondom zes kunstvormen: beeldende kunst (Wouter 

Prins), film (Sylvain De Bleeckere), theater (Max Smith), klassieke muziek 

(Johan Snel), pop (Pieter Sierksma) en moderne literatuur (Jaap Goedege-

buure). De theoloog Marcel Barnard en de neerlandica Gerda van der Haar co-

ordineerden het geheel.

Van 67 thema’s laten de redacteuren zien hoe deze in die zes kunstvormen 

hun weerspiegeling en uitwerking hebben gekregen, zoals: schepping, Abra-

ham, het beloofde land, Psalmen, Jona, Jezus, Maria, wonderen, verrijzenis, 

Pinksteren en het nieuwe Jeruzalem. In een artikel wordt steeds belicht hoe 

een thema in één bepaalde kunstvorm uitdrukking gevonden heeft, gevolgd 

door een reeks korte karakteristieken vanuit vier andere kunstvormen en een 

afsluitend essay, dat vanuit de zesde kunstvorm iets naar voren brengt. Het 

essay is wel wat vrijer en kan bijvoorbeeld ook gaan over de religieuze kunst 

in de Sovjet-Unie.

Wie het boek gelezen heeft, raakt ervan onder de indruk dat nog zo veel kun-

stenaars in die seculariserende twintigste eeuw in de Bijbel een bron van in-

spiratie in de Bijbel hebben gevonden. Tegelijkertijd krijgt de lezer een goed 

overzicht van de moderne kunst, al is dat natuurlijk wel vanuit een bepaald 

perspectief. Ik denk ook dat het boek heel waardevol is voor mensen die nu 

naar inspiratie zoeken voor lezingen, preken, tentoonstellingen en ander-

soortige presentaties.

Met andere woorden: het boek is zijn (hoge) prijs meer dan waard.

— Dr. Freek L. Bakker, docent interculturele theologie, hindoeïsme en boeddhisme 

aan het Departement Theologie van de Universiteit Utrecht
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 De avondmaalsgasten

 Ingmar Bergman

 1963

De avondmaalsgasten, in het Engels Winter 

Light, is een film die je absoluut bijblijft. Zo 

veel eenzaamheid en troosteloosheid straalt 

de film uit. Het is dan ook geen wonder dat 

Bergman zelf hem tot de Silence Trilogy 

 rekende, de drie films die gaan over het 

zwijgen van God.

Een dominee viert avondmaal in een kleine 

kerk op het Zweedse platteland. Er zijn 

bijna geen mensen in de kerk. Je ziet dat de 

predikant het moeilijk heeft. Vier jaar eer-

der is zijn vrouw overleden. Hij hield veel 

van haar. Nu gaat hij zonder haar verder. 

Hij houdt zichzelf voor dat ook nu zijn 

leven nog nuttig kan zijn. Dat houdt hem 

op de been, maar het is wel een leven zonder liefde geworden. Er is een ande-

re vrouw die veel van hem houdt, de schooljuffrouw, maar hij houdt niet van 

haar.

Ondertussen worstelt de dominee met het verlies van zijn geloof, het verlies 

van zijn God: ‘God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ De koster van een 

van de kerken komt tot de conclusie dat het grootste lijden van Jezus niet zijn 

lichamelijke marteling was, maar de ontdekking dat God hem had verlaten, 

en dat zijn leven één grote leugen was geweest.

Maar dan houdt de dominee toch een kerkdienst, hoewel er maar één kerk-

ganger is, de schooljuffrouw, en hoewel volgens de Zweedse kerkorde de 

dienst niet doorgaat als er niet ten minste drie kerkgangers zijn.

Later zei Bergman dat dit het signaal was dat er weer nieuw geloof in de 

predi kant ontkiemd was. Van zijn vader had Bergman geleerd dat je altijd 

avondmaal viert, onafhankelijk van wat er in je leven gebeurt.

Het is een moeilijke film, maar wel een die laat zien hoe belangrijk liefde is 

voor het geloof, bijna in de geest van 1 Korintiërs 13, 13, waar het gaat over ge-

loof, hoop en liefde, ‘maar de grootste daarvan is de liefde’.

— Dr. Freek L. Bakker, docent interculturele theologie, hindoeïsme en boeddhisme 

aan het Departement Theologie van de Universiteit Utrecht

F ILM
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 Montserrat Figueras en Jordi Savall

 UNESCO ‘Artists for Peace’

 Jérusalem. La Ville des deux Paix: La Paix céleste et la Paix terrestre,

 dubbel-cd met boek, 435 bladzijden, Aliavox, AVSA 9863 A+B, 2008,

 € 50,00

Goud, wierook en mirre. Dit zou het ideale kerstca-

deau geweest zijn. Muziek alsof ze van de wijzen uit 

het Oosten komt en de luister van hun geschenken 

laat zien. Inderdaad, deze dubbel-cd van Jordi Savall 

en vele anderen is wel heel bijzonder.

Jeruzalem, de stad van zo veel conflicten, is hier de 

stad van de vrede. Musici uit rivaliserende landen en 

godsdiensten zijn ver enigd om een droom te reali- 

seren en de muziek die in Jeruzalem door de eeuwen 

heen geklonken heeft, samen tot leven te wekken. De 

cd’s zijn hiervoor verdeeld in zeven hoofdstukken. 

Verlangend naar de hemelse en de aardse vrede horen we muziek uit de jood-

se, de christelijke, de Arabische en de Ottomaanse periode van Jeruzalem. 

Ook is er een deel dat gewijd is aan Jeruzalem als stad van pelgrimage. Vluch-

telingen en asielzoekers hebben eveneens hun sporen nagelaten in de muziek 

van de heilige stad.

Een bonte stoet van zangers, zangeressen en instrumentalisten trekt voorbij. 

Allerhande hoorns, trompetten, sjofars (!) en ook een harp geven kleur aan de 

cd. Het meest indrukwekkend is de (historische) opname van het El male raha-

mim, een klaagzang voor de doden. In 1941 mocht Shlomo Katz die in 

Auschwitz vlak voor zijn executie zingen. Het maakte zo’n indruk op de Duit-

se officier dat hij het leven van de zanger spaarde. In 1950 nam Katz dit ge-

zang in Amerika op. Nu kunnen wij het horen op deze cd.

En dan nog het boek: meer dan vierhonderd bladzijden in acht talen, dik pa-

pier, mooie foto’s, A5-formaat, met leeslint. Het is tegelijk een geschiedenis-

boek, een kijkboek, een reisboek en een musicologisch verslag van de ontwik-

keling van een stad door de eeuwen heen.

Dit alles is een waar geschenk. Pasen is ook een mooie gelegenheid.

— Marianne Verkade, zangpedagoge, eerder actief in Kampen, Serooskerke,  

Yogyakarta en Alkmaar, nu werkzaam in Amerongen

MUZIEK
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 3-6 juni 2010

 Wereldzendingsconferentie

Een eeuw geleden vond in het Schotse Edin-

burgh de eerste wereldzendingsconferentie 

plaats. Aan dit jubileum wordt wereldwijd de 

nodige aandacht geschonken. Allereerst in 

Edinburgh zelf, waar van 3 tot 6 juni 2010 op-

nieuw een wereldzendingsconferentie wordt 

gehouden. Het thema van de (veertiende) con-

ferentie is: ‘Witness to Jesus Christ Today’. In 

1910 waren er twaalfhonderd deelnemers, in 

2010 zullen het er ‘slechts’ tweehonderdvijftig 

zijn. Waren de deelnemers van een eeuw ge-

leden meest afkomstig uit Europa en Noord-

Amerika, nu zal de meerderheid uit de niet-

westerse wereld komen. Het accent van de bij-

eenkomst zal liggen op de diversiteit van de 

verschillende tradities en het zoeken naar ‘een-

heid in missie’. www.towards2010.org en 

www.edinburgh2010.org

Het Wereldevangelisatiecongres Lausanne III, 

het ‘evangelische’ zusje van de wereldzen-

dingsconferentie, slaat van 16 tot 25 oktober 

2010 de tenten op in Kaapstad.

 22 mei 2010

 Landelijke interculturele viering

In tal van landen wordt de wereldzendingscon-

ferentie begeleid door vieringen en bijeenkom-

sten op nationaal niveau. Zo ook in Nederland.

Op pinksterzaterdag, 22 mei 2010, vindt een 

interculturele viering plaats in de Flevopolder. 

Over de volle kerkelijke breedte zullen christe-

nen vieren dat de kerk in Nederland niet meer 

alleen blank en wit is, maar veelkleurig. De ma-

nifestatie vindt plaats op uitnodiging van de 

evangelische Stichting Opwekking. Beeldbepa-

lend voor het feest zullen de migranten-christe-

nen zijn, van binnen en buiten de SKIN-kerken. 

Nederland telt achthonderduizend migranten-

christenen. Juist met Pinksteren zullen vele dui-

zenden christenen in hun diversiteit het multi-

culturele gezicht van de kerk van vandaag op 

feestelijke wijze zichtbaar maken. Het thema is: 

‘Veelkleurig getuigen van Christus!’

www.eza.nl en www.zendingsraad.nl

 10-11 juni 2010

 Nationale zendingsconferentie

Behalve de landelijke interculturele viering in de 

Flevopolder, zal er een ‘nationale zendingscon-

ferentie’ op 10 en 11 juni plaatsvinden, geor-

ganiseerd door de Nederlandse Zendingsraad. 

Voor informatie en opgave:

www.zendingsraad.nl.

 10 april 2010

 Landelijke zendingsdag Kerk in Actie

Het team Zending van Kerk in Actie organiseert 

op zaterdag 10 april 2010 een landelijke zen-

dingsdag voor leden van zendingscommissies, 

ZWO-commissies en andere geïnteresseerden 

in zending. Het thema van de dag is: ‘Geloven 

over grenzen heen’. In de ochtend zullen  

Kathleen Ferrier (Tweede Kamerlid voor het 

CDA met de portefeuille ontwikkelingssamen-

werking) en Jan Greven (oud-hoofdredacteur 

van Trouw) reageren op de drie kernbegrippen 

van zending: geloven, verbonden zijn en gedra-

gen worden.

De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 15.30 uur 

en vindt plaats in het Protestants Landelijk 

Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 

AE Utrecht. Deelname: € 15,00, inclusief kof-

fie/thee en lunch. Opgave en informatie: 

 marjon.boerman@iccoenkerkinactie.nl,

(030) 880 18 47.

AGENDA
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 16-23 mei 2010

 Week Nederlandse Missionaris

De kerkelijke instelling Week Nederlandse Mis-

sionaris voert ieder jaar campagne voor het 

welzijn en werk van Nederlandse missionarissen 

en missionaire werkers. Deze campagneweek is 

ieder jaar in de week voor Pinksteren. Tijdens 

deze week getuigen Nederlandse katholieken 

van hun solidariteit met Nederlandse missiona-

rissen en missionaire werkers en werksters. De 

Week Nederlandse Missionaris collecteert tij-

dens de pinkstervieringen in kerken door het 

hele land. Ook houdt de Week Nederlandse 

Missionaris een eigen donateursactie. Hierbij 

tonen tienduizenden donateurs met een gift 

hoezeer zij het werk van mensen met een mis-

sie waarderen. Jaarlijks geeft de Week Neder-

landse Missionaris ook een boekje uit in de 

reeks Mensen met een missie. Hierin staan tel-

kens het werk en de inspiratie van een missio-

naris, een missionair werker of een missionaire 

beweging centraal.

www.weeknederlandsemissionaris.nl

 26 maart / 21 mei 2010

  Studiedagen Catharina Halkes/Unie 

NKV-leerstoel

De Catharina Halkes/Unie NKV-leerstoel Religie 

en Gender organiseert voor de elfde maal haar 

jaarlijkse studiedagen voor studenten en be-

langstellenden. De tweede is op 26 maart en 

heeft als thema ‘Spiritualiteit en populaire 

 mediacultuur’.

De derde is op 21 mei, met als thema ‘Wel-

vaart, gezondheid en goede relaties. Een nieu-

we triniteit?’ Doel van de Nijmeegse studie-

dagen is het in brede kring onder de aandacht 

brengen van actuele ontwikkelingen en 

 thema’s op het gebied van vrouwenstudies 

theo logie en religiewetenschappen. Inschrijving 

is mogelijk voor een of twee dagen, € 16,00 

per dag. Meer informatie en aanmelding:

openstudiedagen@rs.ru.nl.

 tot 11 april 2010

 Aboriginal kunst

Paddy Bedford (1922-2007) geldt als een van 

de belangrijkste hedendaagse Australische kun-

stenaars. In het Museum voor hedendaagse 

Aboriginalkunst in Utrecht zijn veertig doeken 

en gouaches te zien met droomverhalen en his-

torische gebeurtenissen. www.aamu.nl

 20/21 juni 2010

 Langste nacht

Een algemene tip: steeds vaker houden kerken 

in de langste nacht (20/21 juni) bijzondere ma-

nifestaties.

 tot 25 mei 2010

 Count Your Blessings

Het Joods Historisch Museum verzamelt objec-

ten en kunstvoorwerpen die een re latie hebben 

met de religie, cultuur en geschiedenis van de 

joden in Nederland. Tot 25 mei presenteert het 

JHM de familietentoonstelling ‘Count Your 

Blessings. Werk van Eliyahu Sidi’. Op fantasierij-

ke wijze heeft de in Israël wonende Eliyahu Sidi 

(1936) Hebreeuwse letters, zegenspreuken, het 

verhaal van de uittocht uit Egypte, het hooglied 

van Salomo en de Ester-rol verbeeld. Door zijn 

verhalende schilderingen en illustraties te inte-

greren met teksten zet hij een oude traditie 

voort van joodse schilders in Jeruzalem. Het is 

alsof je met kinderlijke blik de joodse wereld 

van letters, gedichten, spreuken en verhalen 

binnentreedt. www.jhm.nl
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Nieuwe rituelen
Mensen hebben behoefte aan zingevende handelingen om structuur aan het 

leven te geven. Als bekende en traditionele kaders geen of onvoldoende be-

tekenis meer bieden, worden er nieuwe gezocht. Die zoektocht levert vaak in-

ventieve en interessante vondsten 

op. Maar ook spanning: tussen de 

‘oude’ officiële doctrine en de ‘nieu-

we’ populaire gebruiken, tussen in-

dividu en instituut, tussen religie en 

spiritualiteit.

Het juninummer van TussenRuimte 

gaat over volksreligie (in Nederland), 

toegespitst op nieuwe rituelen. Een 

huisaltaar met foto en kaars, een 

nieuwjaarsduik in de plaatselijke vij-

ver, teddyberen bij een plek van zin-

loos geweld, een voetbalveld met een 

uitvaartkist: het zijn hedendaagse 

vormen van zingeving bij de hoogte- 

en dieptepunten in het leven van al-

ledag. Nieuwe rituelen, vaak verrijkt 

door verschillende culturen, doen 

hun intrede in het publieke leven.

Hoe gaan individuele christenen en 

kerken hiermee om? Hoe wordt er 

vanuit andere religies naar deze fenomenen gekeken? Worden ze beschouwd 

als gelijkwaardige gebruiken, als opstapje naar het ware geloof of als verwer-

pelijke uitwasssen?

— Kim Knibbe, themaredacteur

TussenRuimte 2010 | 3 (september) heeft als thema ‘intercultureel bijbellezen’.

TussenRuimte 2010 | 4 (december) verdiept zich in ‘gender en religie’.

VOORUITBLIK


